
 

 

 
 

รายงานการจัดทํา 
 

การควบคุมภายใน : บริหารความเสีย่ง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

 มหาวทิยาลัยแมโจ 
 



 

สารบัญ 

 

 หนา 

๑. ขอมลูพื้นฐาน  

     ๑.๑ ประวตัคิวามเปนมา 1 

     ๑.๒ วสิัยทัศน พนัธกิจ และวัตถุประสงค 2 

     ๑.๓ สภาพแวดลอมภายใน 3 

     ๑.๔ สภาพแวดลอมภายนอก 6 

๒. แผนยุทธศาสตรหนวยงาน  

     ๒.๑ แผนยุทธศาสตรหนวยงาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 9 

     ๒.๒ แผนปฏบิัตริาชการหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 51 

๓. โครงสรางหนวยงาน  

     ๓.๑ โครงสรางองคกร 92 

     ๓.๒ โครงสรางการบริหาร 93 

๔. แผนการดําเนนิงาน 94 

๕. การบริหารความเสีย่ง  

     ๕.๑ มจ. ๐๐๑ รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่ง  

           ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

95 

     ๕.๒ มจ. ๐๐๓(๑) แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ ๕ ป (ปงบประมาณ  

           พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

106 

     ๕.๓ มจ. ๐๐๓(๒) แผนบริหารความเสี่ยง ระยะ ๕ ป (ปงบประมาณ  

           พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

123 

     ๕.๔ มจ. ๐๐๔ แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 145 

๖. การควบคุมภายใน  

     ๖.๑ แบบประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 168 

     ๖.๒ ปย. ๑ รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน  

           ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

182 

     ๖.๓ ปย. ๒ รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

           (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) 

185 

     ๖.๔ มจ.๐๐๒(๒) การจัดวางการควบคุมภายใน  

 ปงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

188 

๗. ภาคผนวก 215 

     ๗.๑ สาํเนาคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5NjY=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5Njk=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5Njk=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5Njk=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5Njg=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5Njc=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5NjM=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjg5NjI=


๑ 

 

 

ขอมูลพื้นฐาน 

 

๑.๑  ประวัตคิวามเปนมา 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ไดกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ 2527 เดิมเปนสาขา

ประมงน้ําจดื สังกัดภาควชิาเทคโนโลยทีางสัตว คณะผลิตกรรมการเกษตร เร่ิมเปดการเรียนการสอนคร้ังแรก

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง สาขาวิชาประมงน้ําจืด (ทษ.บ.) ในปการศึกษา 2528 โดยมี

นักศกึษารุนแรก จํานวน 36 คน 

ตอมาในป พ.ศ. 2532 ไดยกระดับมาเปนภาควชิาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการ

เกษตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532  และในป พ.ศ. 2536 ไดเปลี่ยนจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

2 ปตอเนื่อง สาขาวชิาประมงน้ําจดื เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 

ปเทียบเรียน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเพิ่มหลักสูตร 4 ป จํานวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขาวชิาการจัดการประมง และสาขาวชิาชีววทิยาการประมง 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ไดรับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแมโจ

ใหเปนหนวยงานระดับคณะ  เมื่อวันที่ 20 มนีาคม พ.ศ. 2548 ปจจุบันมกีารจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 

หลักสูตร  ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี

การประมง) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา) มีภารกิจหลัก 4 

ดาน คือ ดานการเรียนการสอน  การวจิัย  การบริการวชิาการ  และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา จะพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับปรัชญา วสิัยทัศน 

และพันธกิจของมหาวทิยาลัย  โดยมนีโยบายที่จะสงเสริมความเปนเลศิทางวชิาการใหสามารถแขงขันกับนานา

ประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และการมีสวนรวม

เพื่อเปนไปตามปรัชญา วสิัยทัศน และพันธกิจของคณะฯ ที่ไดวางไว  อีกทั้งจะพยายามเสริมสรางภาพลักษณ

ขององคกรและประชาสัมพันธเผยแพรสูสาธารณชน พรอมใหการสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเทาที่จะ

สามารถทําได ใหองคกรมคีวามพรอมเพื่อออกไปเปนมหาวทิยาลัยในกํากับตอไป 
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๑.๒  วสัิยทัศน  พันธกจิ และวัตถุประสงค 

 

วสัิยทัศน 

  “มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางน้ําในระดับนานาชาต ิ

พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ ใน

กระบวนการคิด ปฏบิัต ิและมคุีณธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม 

2. บูรณาการการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก

สังคม 

3. ขยายโอกาสทางการศกึษาและรูปแบบการใหบริการทางวชิาการเพื่อเปนศูนยการเรียนรูเฉพาะ

ทางอยางครบวงจร 

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติโดยใชหลักการพัฒนาบริหารจัดการองคกรที่ดี  (Good Governance)  เพื่อใหบรรลุ

พันธกิจ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบัติ  และมีคุณธรรมสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงานทัง้ในและตางประเทศ 

2. เพื่อสรางงานวจิัยแบบบูรณาการ ดานการประมงและทรัพยากรทางน้ําอยางมั่นคงและปลอดภัยมี

ประโยชนตอสังคม 

3. เพื่อสรางงานวิจัยแบบบูรณาการ ดานการประมงและทรัพยากรทางน้ําที่มั่นคงและปลอดภัยมี

ประโยชนตอการเรียนการสอนและบริการวชิาการแกสังคม  

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากร  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

5. เพื่อสรางความรวมมอืทางดานวชิาการในระดับทองถ่ิน ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิ
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๑.๓  สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

 

จุดแข็ง  (strength) 

ดานการเรียนการสอน 

1. สถาบันกอตั้งมากกวา ๒๐ ป ทําใหเปนที่รูจักและเปนแหลงความรูดานประมงทางภาคเหนือ 

คณะมช่ืีอเสยีงและผลงานดานการประมง 

2. อาจารยมวีุฒปิริญญาเอกจํานวนมาก 

3. อาจารยมคีวามเช่ียวชาญ ความชํานาญแตละดาน ทําใหมีการเรียนการสอนที่เกิดความเขาใจ

จริงและจากประสบการณตรง 

4. มหีลักสูตรเทยีบเรียน หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑติศกึษา  

5. มกีารบริการวชิาการเพื่อเสริมการเรียนการสอนใหนักศกึษา  

6. มสีถานที่ อุปกรณ ฐานเรียนรูใหนักศกึษาไดปฏบิัตงิานจริง  

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1. นักศกึษาและศษิยเกามคีวามกระตอืรอืรนและเต็มใจชวยงานของคณะ 

ดานการวจิัย  

1. เปนกลุมนักวชิาการที่มศีักยภาพสูง และมีความสามารถเฉพาะดานที่ครอบคลุมในทุกประเด็น

ของงานวจิัยทางประมง  

2. หนวยงานมีความพรอมดานการประสานงาน ความรวมมือ และเครือขาย ทั้งจากภาคปฏิบัต ิ

(กลุมเกษตรกร ชุมชน) และภาคทฤษฎ ี(อาจารย นักวจิัย จากหนวยงานอื่นๆ)   

3. มผีลงานตพีมิพในระดับนานาชาต ิ

4. สามารถเขาถึงแหลงทุนวจิัยไดหลากหลาย  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม 

1. บุคลากรมคีวามรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ) และศักยภาพในการใหบริการ

วชิาการ  

2. มฐีานเรียนรูทางดานการประมง  

3. มีองคความรูจากงานวิจัยที่หลากหลายและมีเอกสารเผยแพรสามารถพัฒนาและถายทอดสู

เกษตรกรได  

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. คณะใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 

2. คณะมคีวามพรอมดานบุคลากรและทรัพยากร 

3. บุคลากรและนักศกึษาใหความรวมมอืในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. องคกรมขีนาดเล็กงายตอการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรมจีติสํานกึที่ดตีอองคกรและมคีวามสามารถเฉพาะดาน 
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 ดานการเงนิและงบประมาณ 

1 มรีะบบและโปรแกรมทางการเงนิสําหรับผูบริหารและบุคลากรทุกระดับสามารถตรวจสอบได 

2 บุคลากรผูปฏบิัตงิานมคีวามรูความสามารถ  

  ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรใหความรวมมอืในการทํางานดานประกันคุณภาพไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

 

จุดออน (Weakness) 

ดานการเรียนการสอน  

1. จํานวนนักศกึษาตอช้ันเรียนจํานวนมาก โดยเฉพาะวชิาบังคับ ทําใหดูแลนักศกึษาไมทั่วถึง    

2. พื้นฐานความรูของนักศกึษาแตกตางกันมาก นักศกึษาขาดการจัดการเรียนรู ทําใหสงผลเสยีตอ

การเรียนตอยอดในวชิาเรียนตอเนื่อง  

3. นักศกึษายังไมเขาใจและใหความสําคัญของแตละวชิาอยางถองแท  

4. นักศกึษายังขาดความเขาใจดานทฤษฎทีี่อยูเบื้องหลังการปฏบิัตงิาน  

5. นักศกึษายังขาดทักษะการเขยีนรายงานและนําเสนองานในลักษณะการอภปิรายหนาช้ัน  

6. ขาดการสงเสริมใหนักศกึษาเผยแพรผลงานทางวชิาการ  

7. นักศกึษาใหความสําคัญกับกิจกรรมเชิงวชิาการ  

8. กลุมเรียนปฏบิัตกิารใหญเกินไป  

9. นักวทิยาศาสตร  ผูชวยนักวจิัย ในการชวยปฏบิัตงิานมไีมเพยีงพอ  

10. อุปกรณการเรียนการสอนและหองปฏบิัตกิาร และระบบ IT ยังไมเพยีงพอ ชํารุด ไมทันสมัย  

11. มกีารลดเกณฑสอบผานใหต่ําลง ทําใหศักยภาพนักศกึษาในการทํางานและสอบแขงขันหลังจบ

การศกึษาลดลง  

12. อาจารยบางทานขาดความสนใจในการใหบริการนักศกึษาและกิจกรรมนักศกึษา 

13. อาจารยมภีาระงานหลายดาน ทําใหการเรียนการสอนไมเต็มที ่

14. ขาดรางวัลและการชมเชยอาจารยที่สอนดแีละทุมเทในการสอน 

15. ขาดการนําผลการประเมินของนักศึกษาไปพัฒนาหรือไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปน

ระบบ 

16. นักศกึษายังขาดทักษะดานภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซยีน 

17. ขาดกระบวนการคัดเลอืกนักศกึษาและการประเมนิผลนักศกึษากอนจบอยางมคุีณภาพ 

18. การสนับสนุนดานการพัฒนาระดับบัณฑติศกึษายังไมเพยีงพอ 

19. ขาดหลักสูตรเพื่อการรองรับการพัฒนาประชาคมอาเซยีน 

20. ขาดระบบและกลไกงานวจัิยในช้ันเรียน 

21. ไมมกีารกําหนดเวลาเรียนของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่แนนอน 

22. เทคนิคการเรียนการสอนของอาจารยบางสวนยังไมดึงดูดความนาสนใจเทาที่ควรและ

หลากหลาย 

23. ผลการเรียนออกชาไมทันตอการวางแผนการเรียน 



๕ 

 

 

24. ขาดการสังเคราะหความรูที่ถายทอดใหแกนักศกึษา 

25. เนื้อหาการเรียนการสอนยังไมทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1. อาจารยและบุคลากรบางทานไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศกึษา  

2. ขาดการบริการและสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศกึษา  

3. ขาดการสงเสริมกิจกรรมนักศกึษาอยางมรีะบบ (การคิด การเขยีนและการหาแหลงทุน)  

4. ขาดระบบและกลไกการพัฒนานักศกึษา 

5. การดูแลนักศกึษาใหมยังไมทั่วถึง 

6. การบูรณาการกิจกรรมนักศกึษาเขากับพันธกิจดานอื่น ๆ ยังไมเปนระบบ 

7. สโมสร และชมรมยังไมเขมแข็ง 

8. การมสีวนรวมของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษายังนอย 

9. ขาดการกําหนดอัตลักษณของนักศกึษา 

10. ขาดกิจกรรมเชิงวชิาการ 

11. ขาดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธระหวางกลุมนักศกึษา  

ดานการวจิัย 

1. ขาดงานวจิัยบูรณาการ ที่สามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมเชิงพาณชิย  

2. ประเด็นวจิัยของคณะฯ ยังไมครอบคลุมความสามารถของนกัวจิัยทุกคน  

3. การหาทุนยังเปนลักษณะสวนตัว และมทีุนจากแหลงทุนตางประเทศยังนอย  

4. การบูรณาการการวจิัย และพันธกิจดานอื่น ๆ ยังมนีอย 

5. ผลงานตพีมิพในวารสารที่มกีารอางองิในฐานขอมูลระดับนานาชาตมิจีํานวนนอย  

6. ขาดแคลนนักวจิัยและเจาหนาที่ที่มตีําแหนงประจํา  

7. ขาดแคลนเครื่องมอืการวจิัยระดับสูง และตองใชเครื่องมอืพื้นฐานรวมกับการเรียนการสอน ทําให

ไดคุณภาพของงานต่ํา 

8. งานวจิัยเชิงบูรณาการที่รวมกับชุมชนยังมนีอย 

9. ความพรอมทางดานทรัพยากรการวจิัย เชน บอ อุปกรณพื้นฐาน ยังมนีอย 

ดานการบริการวชิาการแกสังคม  

1. ขาดการใชยุทธศาสตรบริการวชิาการแกเกษตรกร ชุมชน เอกชน เชิงรุกสูการนํามาตอยอดทั้ง

ดานวชิาการและดานการหารายได  

2. ขาดการประชาสัมพันธการใหบริการวชิาการทัง้ภายในและภายนอกคณะอยางตอเนื่อง  

3. งบประมาณในการสนับสนุนยังไมเพยีงพอ  

4. ขาดระบบและกลไกบริการวชิาการแกสังคม 

5. ขาดการบูรณาการบริการวชิาการ การเรียนการสอน การวจิัยอยางเปนระบบ  

6. นักศกึษาศษิยเกาและชุมชนยังมจีํานวนนอยที่มสีวนรวมในการใหบริการวชิาการ 

7. ขาดการสนับสนุนงบประมาณดานเครื่องมอื อุปกรณพื้นฐาน บอ และบุคลากรอยางเปนระบบ 

8. ขาดเครอืขาย (ตัวแทน) เขาสูระบบฐานขอมูลในชุมชน  
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ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. ขาดการวางแผนการปฏบิัตกิารแบบบูรณาการกับพันธกิจอื่นอยางเปนระบบ  

2. ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

3. ขาดการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการบูรณาการงานที่ชัดเจนในดานทํานุบํารุง ฯ กับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา  

ดานการบริหารและการจัดการ  

1. คณะไมมแีผนระยะยาว (5 ป) 

2. ขาดระบบการบริหารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

3. ทักษะการบริหารงานของผูบริหารยังไมไดเนนถึงคุณภาพของผลงาน 

4. ขาดฐานขอมูลการรวบรวมผลประเมินการบริหารงานอยางตอเนื่อง (ขอมูลยอนหลังถึง

ปจจุบัน) 

5. ขาดเปาหมายการบรรลุผลสําเร็จแตละปอยางชัดเจน  

ดานการเงนิและงบประมาณ 

1. ผูบริหารและบุคลากรบางสวนขาดความเขาใจดานการบริหารงบประมาณ 

2. ขาดการวเิคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากร  

3. ขาดแนวทางในการแสวงหาทรัพยากรทางดานการเงนิอยางชัดเจน 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ขาดการวจิัยสถาบันดานประกันคุณภาพการศกึษา  

 

๑.๔  สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

 

โอกาส (Opportunity)  

ดานการเรียนการสอน  

1. มสีถานที่ฝกงานรองรับอยางเพยีงพอ  

2. มศีษิยเกาที่มศีักยภาพมาก สามารถนํามาใชรวมกับการเรียนการสอน  

3. มกีารเชิญผูเช่ียวชาญมาบรรยายพเิศษในการเรียนการสอน  

4. มคีวามตองการนักวชิาการดานการประมงเพิ่มขึ้น  

5. เทคโนโลยใีหม ๆ ในการผลติ (นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน)  

6. บริษัทเอกชนมกีารขยายธุรกิจทัง้ในและตางประเทศ  

7. มกีารพัฒนานวัตกรรมวจิัยสูการเรียนการสอนมากขึ้น 

8. มศีูนยเทคโนโลยชีีวภาพเปนศูนยกลางการเรียนดานปฏบิัตกิาร 

9. สกอ / มหาวิทยาลัยแมโจ ตองการยกระดับมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับ

นานาชาติ 

10. ชุมชน / องคการปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและ

ประมง 
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11. มกีารสนับสนุนใหมกีารสรางเครอืขายในระดับภาคและระดับชาต ิ 

12. มเีงนิทนุกูยมืเพื่อการศกึษา 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1. มกีารจัดประกวดแขงขันดานทักษะตาง ๆ มากขึ้น  

2. บุคลากรภายนอก มสีวนรวมในกิจกรรมนักศกึษา ใหบริการสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศกึษา 

ดานการวจิัย  

1. มหีนวยงานหรอืองคกร ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ใหทุนสนับสนุน   

2. มงีบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเฉพาะกลุมวจิัยจํานวนมาก 

3. มหาวทิยาลัยมนีโยบายเปนมหาวทิยาลัยวจิัย 

4. มศีูนยเทคโนโลยชีีวภาพดานการวจิัยของมหาวทิยาลัย 

5. ผูบริโภคและตลาดมีความตองการผลิตภัณฑสัตวน้ําคุณภาพดี (มีคุณคาทางสารอาหาร มี

ความปลอดภัยในการบริโภค) ทําใหตองมกีารวจิัยในหลายประเด็น 

6. ไทยเปนแหลงองคความรูทางประมง ทรัพยากรทางน้ํา และมีนักวิจัยที่มีคุณภาพในเขตเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

7. มกีารจัดตัง้กลุมความรวมมอืระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  

8. นโยบายใหประเทศไทยเปนครัวโลก  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม 

1. สกอ./สมศ. และมหาวิทยาลัยกําหนดใหการบริการวิชาการเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ตอง

ปฏบิัต ิ

2. มหีนวยงานภายนอก เชน ปตท. และศษิยเกาที่จะใหความชวยเหลอืและสนับสนุน 

3. มีหนวยงานที่ใหบริการวิชาการทางดานการประมงที่สอดคลองกัน จึงเปนโอกาสในการสราง

พันธมติรในการใหบริการวชิาการ 

4. พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิกําหนดใหมกีารจัดตัง้แหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

5. แหลงงานตองการผูมทีักษะวชิาชีพดานการประมงเฉพาะทางเพิ่มขึ้น  

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. รัฐบาลมีการสงเสริมใหทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความเปนไทย และ

การอนุรักษสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. มหาวทิยาลัยตัง้อยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางดานศลิปวัฒนธรรม 

3. มีกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวาง

หนวยงานภายนอก สามารถสรางเครือขายและทํางานรวมกันไดทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ในทองถ่ิน 

ดานการบริหารและจัดการ 

1. ในมหาวทิยาลัยและหนวยงานภายนอกมหีลักสูตร ฝกอบรมดานการบริหารจัดการ 

ดานการเงนิและงบประมาณ  

1. มหีลักสูตรการฝกอบรมความรูดานระเบยีบปฏบิัตดิานการเงนิการคลังจากหนวยงานภายนอก 
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ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1. มหีลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจากภายนอกหนวยงาน  

2. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมี

ประสทิธภิาพ  

        อุปสรรค (Threat) 

ดานการเรียนการสอน  

1. มสีถาบันคูแขงดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. สถานที่เรียนอยูหางไกลจากแหลงเพาะเลี้ยง/ประมงทะเล 

3. ระบบการคัดเลอืกนักศกึษาไมดพีอ (คัดเลอืกโดยภายนอกหรอืสวนกลาง) 

4. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 

5. ขั้นตอนของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรมีหลายขั้นตอน ทําใหเกิดความ

ลาชา 

6. จํานวนนักศกึษาสาขาประมงในวทิยาลัยเกษตรกรรมลดนอยลง 

7. จํานวนนักศกึษาวัยเรียนนอยลง  

  ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1. แนวทางนโยบายการพัฒนานักศกึษาของมหาวทิยาลัยยังไมชัดเจน  

ดานการวจิัย 

1. มคูีแขงดานการวจิัยเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันหาแหลงทุนสูง  

2. แหลงทุนวจิัยตองการผลงานการวจิัยที่มมีาตรฐานและใชประโยชนมากขึ้น  

3. จากสภาวะปจจุบันสงผลใหงบประมาณที่จะไดนอยลงและทุนวจิัยบางทุนจํากัดงบวงเงนิ  

4. มเีครอืขายผูเช่ียวชาญตางประเทศนอย  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม  

1. เกษตรกรที่สนใจจริงๆ ยังไมทราบขอมูลการใหบริการวชิาการ 

2. กลุมผูสนใจที่ตองการรับบริการอยูหางไกลจากคณะ 

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมละสิ่งแวดลอม 

1. เด็กสมัยใหมมคีวามสนใจนอยในการเขารวมกิจกรรม  

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. มหาวทิยาลัยมกีารปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏบิัตงิานบอยคร้ัง 

2. มกีารเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการแบบใหมอยางรวดเร็ว  

ดานการเงนิและงบประมาณ 

1. จํานวนเงนิงบประมาณที่ไดรับมแีนวโนมลดลงตามจํานวนนักศกึษา 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มกีารเปลี่ยนมาตรฐานในการประกันคุณภาพเกอืบทุกป 

2. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการประเมนิไมเหมอืนกัน 

3. การกําหนดตัวช้ีวัดบางตัวไมสามารถทําได เนื่องจากสภาพของแตละหนวยงานไมเหมอืนกัน 



 

๙
 

 

 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา  

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  

ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2554) 

 

 

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  

ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2554) 

 

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศกึษาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 

ปรัชญา 

ปญญานํา คุณธรรมเดน เปนเลศิทางวชิาการ 
 

วิสัยทัศน 

  “มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางน้ําในระดับนานาชาต”ิ 
 

พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบจัดการศกึษาใหมปีระสทิธภิาพ ในการผลติบัณฑติที่มคีวามรู ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏบิัต ิและมคุีณธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม 

2. บูรณาการการวจิัยอยางมทีศิทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและบริการวชิาการแกสังคม 

3. ขยายโอกาสทางการศกึษาและรูปแบบการใหบริการทางวชิาการเพื่อเปนศูนยการเรียนรูเฉพาะทางอยางครบวงจร 

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศกึษาและบุคลากร  มสีวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยใชหลักการพัฒนาบริหารจัดการองคกรที่ดี  (Good 

Governance)  เพื่อใหบรรลุพันธกิจ 
 

นโยบาย 

1. การผลติบัณฑติที่มคุีณภาพ ตามความตองการของสังคมเพื่อใหเปนไปตามปรัชญา วสิัยทัศน และพันธกิจ 

2. สงเสริมความเปนเลศิทางวชิาการ การวจิัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

3. การบูรณาการองคความรูที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และขดีสมรรถนะของชุมชน เสริมสรางภาพลักษณขององคกร 

4. การดํารงศลิปวัฒนธรรม และรักษาระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 



 
๑
๒

 

ทิศทางยุทธศาสตร (Strategic Direction) 

1. นวัตกรรมและปญญาสรางสรรค (Innovative &Creative Solutions) 

2. เครอืขายความรวมมอื (Network and collaboration)  

3. เปนที่พึ่งของชุมชน (Refuge of the Community) 

4. องคกรอัจฉริยะ (Smart Organization) 

5. ความเปนนานาชาต ิ(Internationalization) 
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การวเิคราะหสภาพการณ SWOT Analysis 

 

สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง  (strength) 

   ดานการเรียนการสอน 

1. สถาบันกอตัง้มากกวา ๒๐ ป ทําใหเปนที่รูจักและเปนแหลงความรูดานประมงทางภาคเหนอื คณะมช่ืีอเสยีงและผลงานดานการประมง 

2. อาจารยมวีุฒปิริญญาเอกจํานวนมาก 

3. อาจารยมคีวามเช่ียวชาญ ความชํานาญแตละดาน ทําใหมกีารเรียนการสอนที่เกิดความเขาใจจริงและจากประสบการณตรง 

4. มหีลักสูตรเทยีบเรียน หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑติศกึษา  

5. มกีารบริการวชิาการเพื่อเสริมการเรียนการสอนใหนักศกึษา  

6. มสีถานที่ อุปกรณ ฐานเรียนรูใหนักศกึษาไดปฏบิัตงิานจริง  

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1. นักศกึษาและศษิยเกามคีวามกระตอืรอืรนและเต็มใจชวยงานของคณะ 

ดานการวจิัย  

1. เปนกลุมนักวชิาการที่มศีักยภาพสูง และมคีวามสามารถเฉพาะดานที่ครอบคลุมในทุกประเด็นของงานวจิัยทางประมง  

2. หนวยงานมคีวามพรอมดานการประสานงาน ความรวมมอื และเครอืขาย ทัง้จากภาคปฏบิัต ิ(กลุมเกษตรกร ชุมชน) และภาคทฤษฎ ี(อาจารย นักวจิัย 

จากหนวยงานอื่นๆ)  

3. มผีลงานตพีมิพในระดับนานาชาต ิ

4. สามารถเขาถึงแหลงทุนวจิัยไดหลากหลาย  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม 

1. บุคลากรมคีวามรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ) และศักยภาพในการใหบรกิารวชิาการ  

2. มฐีานเรียนรูทางดานการประมง  
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3. มอีงคความรูจากงานวจิัยที่หลากหลายและมเีอกสารเผยแพรสามารถพัฒนาและถายทอดสูเกษตรกรได  

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. คณะใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 

2. คณะมคีวามพรอมดานบุคลากรและทรัพยากร 

3. บุคลากรและนักศกึษาใหความรวมมอืในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. องคกรมขีนาดเล็กงายตอการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรมจีติสํานกึที่ดตีอองคกรและมคีวามสามารถเฉพาะดาน 

 ดานการเงนิและงบประมาณ 

1 มรีะบบและโปรแกรมทางการเงนิสําหรับผูบริหารและบุคลากรทุกระดับสามารถตรวจสอบได 

2 บุคลากรผูปฏบิัตงิานมคีวามรูความสามารถ  

     ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรใหความรวมมอืในการทํางานดานประกันคุณภาพไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

 

จุดออน (Weakness) 

   ดานการเรียนการสอน  

1. จํานวนนักศกึษาตอช้ันเรียนจํานวนมาก โดยเฉพาะวชิาบังคับ ทําใหดูแลนักศกึษาไมทั่วถึง  

2. พื้นฐานความรูของนักศกึษาแตกตางกันมาก นักศกึษาขาดการจัดการเรียนรู ทําใหสงผลเสยีตอการเรียนตอยอดในวชิาเรียนตอเนื่อง  

3. นักศกึษายังไมเขาใจและใหความสําคัญของแตละวชิาอยางถองแท  

4. นักศกึษายังขาดความเขาใจดานทฤษฎทีี่อยูเบื้องหลังการปฏบิัตงิาน  

5. นักศกึษายังขาดทักษะการเขยีนรายงานและนําเสนองานในลักษณะการอภปิรายหนาช้ัน  

6. ขาดการสงเสริมใหนักศกึษาเผยแพรผลงานทางวชิาการ  

7. นักศกึษาใหความสําคัญกับกิจกรรมเชิงวชิาการ  
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8. กลุมเรียนปฏบิัตกิารใหญเกินไป  

9. นักวทิยาศาสตร  ผูชวยนักวจิัย ในการชวยปฏบิัตงิานมไีมเพยีงพอ  

10. อุปกรณการเรียนการสอนและหองปฏบิัตกิาร และระบบ IT ยังไมเพยีงพอ ชํารุด ไมทันสมัย  

11. มกีารลดเกณฑสอบผานใหต่ําลง ทําใหศักยภาพนักศกึษาในการทํางานและสอบแขงขันหลังจบการศกึษาลดลง  

12. อาจารยบางทานขาดความสนใจในการใหบริการนักศกึษาและกิจกรรมนักศกึษา 

13. อาจารยมภีาระงานหลายดาน ทําใหการเรียนการสอนไมเต็มที ่

14. ขาดรางวัลและการชมเชยอาจารยที่สอนดแีละทุมเทในการสอน 

15. ขาดการนําผลการประเมนิของนักศกึษาไปพัฒนาหรอืไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

16. นักศกึษายังขาดทักษะดานภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซยีน 

17. ขาดกระบวนการคัดเลอืกนักศกึษาและการประเมนิผลนักศกึษากอนจบอยางมคุีณภาพ 

18. การสนับสนุนดานการพัฒนาระดับบัณฑติศกึษายังไมเพยีงพอ 

19. ขาดหลักสูตรเพื่อการรองรับการพัฒนาประชาคมอาเซยีน 

20. ขาดระบบและกลไกงานวจิัยในช้ันเรียน 

21. ไมมกีารกําหนดเวลาเรียนของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่แนนอน 

22. เทคนคิการเรียนการสอนของอาจารยบางสวนยังไมดงึดูดความนาสนใจเทาที่ควรและหลากหลาย 

23. ผลการเรียนออกชาไมทันตอการวางแผนการเรียน 

24. ขาดการสังเคราะหความรูที่ถายทอดใหแกนักศกึษา 

25. เนื้อหาการเรียนการสอนยังไมทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1. อาจารยและบุคลากรบางทานไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศกึษา  

2. ขาดการบริการและสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศกึษา  

3. ขาดการสงเสริมกิจกรรมนักศกึษาอยางมรีะบบ (การคิด การเขยีนและการหาแหลงทนุ)  

4. ขาดระบบและกลไกการพัฒนานักศกึษา 
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5. การดูแลนักศกึษาใหมยังไมทั่วถึง 

6. การบูรณาการกิจกรรมนักศกึษาเขากับพันธกิจดานอื่น ๆ ยังไมเปนระบบ 

7. สโมสร และชมรมยังไมเขมแข็ง 

8. การมสีวนรวมของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษายังนอย 

9. ขาดการกําหนดอัตลักษณของนักศกึษา 

10. ขาดกิจกรรมเชิงวชิาการ 

11. ขาดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางกลุมนักศกึษา  

ดานการวจิัย 

1. ขาดงานวจิัยบูรณาการ ที่สามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมเชิงพาณชิย  

2. ประเด็นวจิัยของคณะฯ ยังไมครอบคลุมความสามารถของนักวจิัยทุกคน  

3. การหาทุนยังเปนลักษณะสวนตัว และมทีุนจากแหลงทุนตางประเทศยังนอย  

4. การบูรณาการการวจิัย และพันธกิจดานอื่น ๆ ยังมนีอย 

5. ผลงานตพีมิพในวารสารที่มกีารอางองิในฐานขอมูลระดับนานาชาตมิจีํานวนนอย  

6. ขาดแคลนนักวจิัยและเจาหนาที่ที่มตีําแหนงประจํา  

7. ขาดแคลนเครื่องมอืการวจิัยระดับสูง และตองใชเครื่องมอืพื้นฐานรวมกับการเรียนการสอน ทําใหไดคุณภาพของงานต่ํา 

8. งานวจิัยเชิงบูรณาการที่รวมกับชุมชนยังมนีอย 

9. ความพรอมทางดานทรัพยากรการวจิัย เชน บอ อุปกรณพื้นฐาน ยังมนีอย 

ดานการบริการวชิาการแกสังคม  

1. ขาดการใชยุทธศาสตรบริการวชิาการแกเกษตรกร ชุมชน เอกชน เชิงรุกสูการนํามาตอยอดทัง้ดานวชิาการและดานการหารายได  

2. ขาดการประชาสัมพันธการใหบริการวชิาการทัง้ภายในและภายนอกคณะอยางตอเนื่อง  

3. งบประมาณในการสนับสนุนยังไมเพยีงพอ  

4. ขาดระบบและกลไกบริการวชิาการแกสังคม 

5. ขาดการบูรณาการบริการวชิาการ การเรียนการสอน การวจิัยอยางเปนระบบ  
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6. นักศกึษาศษิยเกาและชุมชนยังมจีํานวนนอยที่มสีวนรวมในการใหบริการวชิาการ 

7. ขาดการสนับสนุนงบประมาณดานเครื่องมอื อุปกรณพื้นฐาน บอ และบุคลากรอยางเปนระบบ 

8. ขาดเครอืขาย (ตัวแทน) เขาสูระบบฐานขอมูลในชุมชน  

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. ขาดการวางแผนการปฏบิัตกิารแบบบูรณาการกับพันธกิจอื่นอยางเปนระบบ  

2. ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

3. ขาดการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการบูรณาการงานที่ชัดเจนในดานทํานุบํารุง ฯ กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา  

ดานการบริหารและการจัดการ  

1. คณะไมมแีผนระยะยาว (5 ป) 

2. ขาดระบบการบริหารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

3. ทักษะการบริหารงานของผูบริหารยังไมไดเนนถึงคุณภาพของผลงาน 

4. ขาดฐานขอมูลการรวบรวมผลประเมนิการบริหารงานอยางตอเนื่อง (ขอมูลยอนหลังถึงปจจุบัน) 

5. ขาดเปาหมายการบรรลุผลสําเร็จแตละปอยางชัดเจน  

ดานการเงนิและงบประมาณ 

1. ผูบริหารและบุคลากรบางสวนขาดความเขาใจดานการบริหารงบประมาณ 

2. ขาดการวเิคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากร  

3. ขาดแนวทางในการแสวงหาทรัพยากรทางดานการเงนิอยางชัดเจน 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ขาดการวจิัยสถาบันดานประกันคุณภาพการศกึษา  
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สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

โอกาส (Opportunity)   

ดานการเรียนการสอน 

1. มสีถานที่ฝกงานรองรับอยางเพยีงพอ  

2. มศีษิยเกาที่มศีักยภาพมาก สามารถนํามาใชรวมกับการเรียนการสอน  

3. มกีารเชิญผูเช่ียวชาญมาบรรยายพเิศษในการเรียนการสอน  

4. มคีวามตองการนักวชิาการดานการประมงเพิ่มขึ้น  

5. เทคโนโลยใีหม ๆ ในการผลติ (นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน)  

6. บริษัทเอกชนมกีารขยายธุรกิจทัง้ในและตางประเทศ  

7. มกีารพัฒนานวัตกรรมวจิัยสูการเรียนการสอนมากขึ้น 

8. มศีูนยเทคโนโลยชีีวภาพเปนศูนยกลางการเรียนดานปฏบิัตกิาร 

9. สกอ / มหาวทิยาลัยแมโจ ตองการยกระดับมหาวทิยาลัยใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับนานาชาต ิ

10. ชุมชน / องคการปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพยีงการเกษตรและประมง 

11. มกีารสนับสนุนใหมกีารสรางเครอืขายในระดับภาคและระดับชาต ิ 

12. มเีงนิทุนกูยมืเพื่อการศกึษา 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1. มกีารจัดประกวดแขงขันดานทักษะตาง ๆ มากขึ้น  

2. บุคลากรภายนอก มสีวนรวมในกิจกรรมนักศกึษา ใหบริการสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศกึษา 

ดานการวจิัย  

1. มหีนวยงานหรอืองคกร ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ใหทุนสนับสนุน   

2. มงีบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเฉพาะกลุมวจิัยจํานวนมาก 

3. มหาวทิยาลัยมนีโยบายเปนมหาวทิยาลัยวจิัย 

4. มศีูนยเทคโนโลยชีีวภาพดานการวจิัยของมหาวทิยาลัย 
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5. ผูบริโภคและตลาดมีความตองการผลิตภัณฑสัตวน้ําคุณภาพดี (มีคุณคาทางสารอาหาร มีความปลอดภัยในการบริโภค) ทําใหตองมีการวิจัยในหลาย

ประเด็น 

6. ไทยเปนแหลงองคความรูทางประมง ทรัพยากรทางน้ํา และมนีักวจิัยที่มคุีณภาพในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

7. มกีารจัดตัง้กลุมความรวมมอืระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  

8. นโยบายใหประเทศไทยเปนครัวโลก  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม 

1. สกอ./สมศ. และมหาวทิยาลัยกําหนดใหการบริการวชิาการเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ตองปฏบิัต ิ

2. มหีนวยงานภายนอก เชน ปตท. และศษิยเกาที่จะใหความชวยเหลอืและสนับสนุน 

3. มหีนวยงานที่ใหบริการวชิาการทางดานการประมงที่สอดคลองกัน จงึเปนโอกาสในการสรางพันธมติรในการใหบริการวชิาการ 

4. พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิกําหนดใหมกีารจัดตัง้แหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

5. แหลงงานตองการผูมทีักษะวชิาชีพดานการประมงเฉพาะทางเพิ่มขึ้น  

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. รัฐบาลมกีารสงเสริมใหทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสบืสานประเพณวีัฒนธรรมความเปนไทย และการอนุรักษสิง่แวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ 

2. มหาวทิยาลัยตัง้อยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางดานศลิปวัฒนธรรม 

3. มกิีจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานภายนอก สามารถสรางเครือขายและทํางานรวมกัน

ไดทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถ่ิน 

ดานการบริหารและจัดการ 

1. ในมหาวทิยาลัยและหนวยงานภายนอกมหีลักสูตร ฝกอบรมดานการบริหารจัดการ 

ดานการเงนิและงบประมาณ  

1. มหีลักสูตรการฝกอบรมความรูดานระเบยีบปฏบิัตดิานการเงนิการคลังจากหนวยงานภายนอก 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1. มหีลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจากภายนอกหนวยงาน  

2. มหาวทิยาลัยมรีะบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมปีระสทิธภิาพ  
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อุปสรรค (Threat) 

ดานการเรียนการสอน  

1. มสีถาบันคูแขงดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. สถานที่เรียนอยูหางไกลจากแหลงเพาะเลี้ยง/ประมงทะเล 

3. ระบบการคัดเลอืกนักศกึษาไมดพีอ (คัดเลอืกโดยภายนอกหรอืสวนกลาง) 

4. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 

5. ขัน้ตอนของมหาวทิยาลัยในการปรับปรุงรายวชิาในหลักสูตรมหีลายขัน้ตอน ทําใหเกิดความลาชา 

6. จํานวนนักศกึษาสาขาประมงในวทิยาลัยเกษตรกรรมลดนอยลง 

7. จํานวนนักศกึษาวัยเรียนนอยลง  

    ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1. แนวทางนโยบายการพัฒนานักศกึษาของมหาวทิยาลัยยังไมชัดเจน  

ดานการวจิัย 

1. มคูีแขงดานการวจิัยเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันหาแหลงทุนสูง  

2. แหลงทุนวจิัยตองการผลงานการวจิัยที่มมีาตรฐานและใชประโยชนมากขึ้น  

3. จากสภาวะปจจุบันสงผลใหงบประมาณที่จะไดนอยลงและทุนวจิัยบางทุนจํากัดงบวงเงนิ  

4. มเีครอืขายผูเช่ียวชาญตางประเทศนอย  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม  

1. เกษตรกรที่สนใจจริงๆ ยังไมทราบขอมูลการใหบริการวชิาการ 

2. กลุมผูสนใจที่ตองการรับบริการอยูหางไกลจากคณะ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมละสิ่งแวดลอม 

1. เด็กสมัยใหมมคีวามสนใจนอยในการเขารวมกิจกรรม  
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ดานการบริหารและการจัดการ 

1. มหาวทิยาลัยมกีารปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏบิัตงิานบอยคร้ัง 

2. มกีารเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการแบบใหมอยางรวดเร็ว  

ดานการเงนิและงบประมาณ 

1. จํานวนเงนิงบประมาณที่ไดรับมแีนวโนมลดลงตามจํานวนนักศกึษา 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มกีารเปลี่ยนมาตรฐานในการประกันคุณภาพเกอืบทุกป 

2. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการประเมนิไมเหมอืนกัน 

3. การกําหนดตัวช้ีวัดบางตัวไมสามารถทําได เนื่องจากสภาพของแตละหนวยงานไมเหมอืนกัน 
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1.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF)

1.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะดานเกงคิด เกงคน เกงงาน และเกงวิชาการ

1.1.3 สงเสริมการเตรียมความพรอมแกผูที่สําเร็จการศึกษาในการหางานทําและประกอบอาชีพใหประสบ

ความสําเร็จ

1.1.4 สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารที่ไดมาตรฐานทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.5 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยอยางเปนรูปธรรม

1.1.6 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของคณาจารยใหสูงขึ้น

1.1.7 สรางระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

1.2 มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่สรางสรรค 1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

1.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ เชนสัญญาณ อินเตอรเน็ตแบบไรสายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะ

1.3.2 พัฒนาปจจัยสนับสนุนตางๆ ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน

2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะดานเกงคิด  เกงคน  เกงงานและเกงวิชาการ

2.1.2 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกา

2.2 นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่

ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม

2.3 นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ 2.3.1 สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจนักศึกษา

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และ

มีความสุข

2.1 นักศึกษาและศิษยเกามีความรูความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค

สรุปประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  และกลยุทธคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

1. การผลิตบัณฑิตที่เปนนัก

ปฏิบัติทันตอการเปลี่ยนแปลงมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล

1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรคสูสังคมโลก

1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ
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3.1.1 พัฒนาโจทยวิจัยที่ทันสมัยและสามารถนําไปใชประโยชนได

3.1.2 สงเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอยอดเชิงพาณิชยเพื่อใหเกิดประโยชนใน

ระดับชาติและนานาชาติ

3.1.3 สรางบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3.2.1 สนับสนุนการตีพิมพบทความทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.2.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสูการเปนนักวิจัยมืออาชีพและไดรับการยอมรับ

3.2.3 สงเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอยอดเชิงพาณิชยเพื่อใหเกิดประโยชนใน

ระดับชาติและนานาชาติ

3.2.4 สนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

3.2.5 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยสูการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชยและนําไปใชประโยชนไดจริง

3.2.6 เพิ่มคุณภาพของงานวิจัยใหไดมาตรฐาน

3.2.7 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารทรัพยสินทางปญญาและสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

3.2.8 สนับสนุนการจัดทําคูมือ เอกสาร บทความเผยแพรจากการวิเคราะหสูองคความรูทางการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ํา

3.2.9 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

3.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย 3.3.1 การบริหารครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการวิจัย

3.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุมและเขมแข็ง 3.4.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายใน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และผูประกอบการ

3.5 มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.5.1 พัฒนาและปรับประระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

3 ความเปนเลิศดานการวิจัย

และนวัตกรรม

3.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเกิด

ประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ
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4.1.1 พัฒนาคณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

4.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานดานบริการวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ

4.1.3 การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยอยางยั่งยืน

4.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได

4.1.5 สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก

4.1.6 การบริการวิชาการดานการประมงระดับนานาชาติ

4.2 เปนคณะที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ 4.1.7 สงเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.1.2 สนับสนุนการบูรณางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

5.1.3 สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามไมใหสูญหาย

5.1.4 รวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและภูมิปญญาเกษตรไทยดานการประมง

5.2  มีเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

5.2.1 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง

6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแผนพัฒนาบุคลากร

6.1.2 สนับสนุนใหมีการปรับโครงสรางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

6.1.3 สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามเสนทางในการทํางาน

6.1.4 พัฒนาระบบการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

6.2  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ

6.2.1 ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง

6. การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล

6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสม

ตอการพัฒนาคณะ

4. การบูรณาการองคความรูที่

เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะ

ของชุมชนและสนองงานโครงการ

ในพระราชดําริ

4.1  คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

5. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดํารง

ศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ



25

ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ

6.3.1 พัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบัน

6.3.2 พัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสถาบันสถาบัน

6.3.3 พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินการติดตามและวิเคราะหผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ

6.3.4 สนับสนุนใหมีการใชระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

6.3.5 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนการปฏิบัติการระยะยาว 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป และติดตาม

ประเมินผล

6.3.6 ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง

6.4.1 พัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

6.4.2 สรางเครือขายที่มีศักยภาพดานการเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย บริการวิชาการ 

ทุนการศึกษา การดูงานตางประเทศ

6.3 มีระบบบริหารจัดการที่ดีและนํามาใชทั่วทั้ง

องคกร

6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสินอยางคุมคาและ

คุมทุน



 

๒
๖ 

 

ดานการผลติบัณฑติ ดานการพัฒนานักศกึษา ดานการวจัิย ดานบรกิารวชิาการ  ดานทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม ดานบรหิารจัดการ 

 

การผลติบัณฑติที่เปน 

นักปฏบิัตทินัตอ 

การเปลี่ยนแปลง  มคีวาม

เชี่ยวชาญในสาขาวชิา และ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

บัณฑติมคีุณลักษณะของ

บัณฑติที่พงึประสงค เกง ด ี

และมคีวามสขุ 

ความเปนเลศิดานการวจิัยและ

นวัตกรรม 

การบูรณาการองคความรูที่

เพิ่มศักยภาพและขดีสมรรถนะ

ของชุมชนและสนองงาน

โครงการในพระราชดําริ 

การดํารงศลิปวัฒนธรรมและรักษา

ระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพโดยยึดหลัก

ธรรมาภบิาล 

 

 

 

 

• ผลติบัณฑติที่มปีญญา

สรางสรรคสูสังคมโลก 

• มนีวัตกรรมดานการเรียน

การสอนที่สรางสรรค 

• ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอ

การผลติบัณฑติที่มี

คุณภาพ 

• นักศกึษาและศษิยเกามี

ความรูความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรของตนและมี

คุณลักษณะของบัณฑติ

ที่พงึประสงค 

• นักศกึษามจีติสํานกึ 

ดํารงชวีติและปฏบิัติ

หนาที่ตามความ

รับผิดชอบ โดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 

• นักศกึษามสีุขภาพดทีัง้

ดานรางกายและจติใจ 

• นักวจิัยมอือาชพีและเปนที่

ยอมรับ 

• ผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ และเกดิประโยชนใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ 

• ปจจัยสนบัสนนุที่เอื้อตอการวจิัย 

• มเีครือขายการวจิัยที่

ครอบคลุมและเขมแข็ง 

• มรีะบบการบริหารงานวจิัย

ที่มปีระสทิธภิาพโดยยึดหลกั 

ธรรมาภบิาล 

• คณะเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชวีติของคนทกุ

ระดับ 

• เปนคณะที่สนองงาน

โครงการในพระราชดําริ 

• มกีารสงเสริมและสนบัสนุน

การดํารงศลิปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนเิวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

• มเีครือขายความรวมมอืดาน

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

• บุคลากรมทีกัษะ

ระดับมอือาชพีและ

เหมาะสมตอการ

พัฒนาคณะ 

• มรีะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสนิใจ 

• มรีะบบบริหารจดัการที่ดี

และนํามาใชทั่วทัง้องคกร 

• มกีารบริหารจัดการ

ทรัพยสนิอยางคุมคา

และคุมทุน 

มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางนํ้าในระดับ

 

นวัตกรรมและปญญาสรางสรรค 

 

องคกรอัจฉรยิะ 

 

ความเปนนานาชาติ 

 

วชิาการ 

ตางประเทศ 
นักศกึษาและศษิยเกา วจิัยและนวัตกรรม 

ชุมชนและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพระราชดําริ ทรัพยสนิ พัฒนาบุคลากร 

พันธกิจ 

นโยบาย 9 

ดาน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ทิศทาง

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

เครอืขายความรวมมือ 

 

เปนท่ีพึ่งของชุมชน 

 

แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) 
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เปาประสงคที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรคสูสังคมโลก

เปาประสงคที่ 1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

 55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

1 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอหลักสูตร (ม.1)

 /  /  /  /  / นางสาวอัจฉรา 1

2 รอยละของหลักสูตรที่

ไดรับการรับทราบโดย 

สกอ.  TQF (ม.2)

กิจกรรมปฐมนิเทศ ไหวครู และ

ทําบุญคณะ

 /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นางสาวอัจฉรา /

 นายประเสริฐ

5

กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา  /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา 5

กิจกรรมเสริมสรางทักษะและ

ประสบการณทางการประมงทั้งใน

และนอกหองเรียน

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา 1

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ

รอยละความพึงพอใจของ

นายจางตอคุณลักษณะ

ของบัณฑิตคณะ (ม.4)

3

พัฒนาหลักสูตรใหเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาแหงชาติ (TQF)

โครงการสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

ผูรับผิดชอบ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

เปาประสงคที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรคสูสังคมโลก

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

สงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษามีทักษะดานเกงคิด 

เกงคน เกงงาน และเกง

วิชาการ

เปาประสงคที่ 1.2  มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่สรางสรรค
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 55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา  /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา 5

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา 1

5 กิจกรรมสนับสนุนใหนักศึกษา

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

นางสาวอัจฉรา 1

โครงการประชุมวิชาการประมง ครั้งที่

 6  และนานาชาติ ครั้งที่ 4

 /  /  /  /  / คณบดี หัวหนาสํานัก

คณบดี

2

6 รอยละของอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ (ม.7)

 (สกอ.2.3)

พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ

สนับสนุนการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการของอาจารย

อยางเปนรูปธรรม

ดานระบบและกลไก ติดตามการ

จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ

 /  /  /  /  / คณบดี รองวิชาการฯ 1

7 รอยละของอาจารยประจํา

ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 

(ม.10) (สกอ.2.2)

สงเสริมและสนับสนุนการ

เพิ่มคุณวุฒิของคณาจารย

ใหสูงขึ้น

ดานระบบและกลไก สนับสนุนการ

เพิ่มคุณวุฒิของคณาจารยใหสูงขึ้น

 /  /  /  /  / คณบดี รองวิชาการฯ 1

ดานระบบและกลไก    การสํารวจ

ภาวะการไดงานทําบัณฑิต

ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา

โทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร (ม.6)  (สมศ.3)

4 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทํา หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป (ม.5) 

(สมศ.1)

สงเสริมการเตรียมความ

พรอมแกผูที่สําเร็จการศึกษา

ในการหางานทําและ

ประกอบอาชีพใหประสบ

ความสําเร็จ

สนับสนุนใหนักศึกษา

นําเสนอผลงานวิชาการและ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ

ในวารสารที่ไดมาตรฐานทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ
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 55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

8 ดานระบบและกลไก จัดทําระบบและ

กลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 /  /  /  /  / 1

โครงการสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน

 /  /  /  /  / 1

9 พัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการสอน

ดานระบบและกลไก  จัดทําระบบ

และกลไกการจัดการเรียนการสอน

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

นางสาวอัจฉรา 1

กิจกรรมสงเสริมนวัตกรรมดานการ

เรียนการสอนที่สรางสรรค

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา 1

กิจกรรมเสริมสรางทักษะและ

ประสบการณทางการประมงทั้งใน

และนอกหองเรียน

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา 1

กิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญจาก

หนวยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษ

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา 1

ระบบและกลไกในการ

จัดการเรียนการสอน (ม.

16) (สกอ.2.6)

รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

นางสาวอัจฉราระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

(สกอ.2.1)

เปาประสงคที่ 1.2  มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่สรางสรรค

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร
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 55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

10 รอยละความพึงพอใจตอ

สถาบันอุดมศึกษาของ

นักศึกษา (ม.17)  (สกอ.

2.5,2.7)

พัฒนาระบบสารสนเทศ เชน

สัญญาณ อินเตอรเน็ตแบบ

ไรสายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ในคณะ

กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ครอบคลุมบริเวณคณะฯ

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ วีระวัฒน 5

โครงการพัฒนาหองสมุดและระบบ

สารสนเทศ

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ นางณัฎฐกานต 5

กิจกรรมปรับปรุงหองปฏิบัติการกลาง

และภูมิทัศนทั้งในและนอกหองเรียน

 /  /  /  /  / รองฯวิชาการ คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง/วีระวัฒน

5

พัฒนาปจจัยสนับสนุนตางๆ 

ใหเอื้อตอการจัดการเรียน

การสอน

เปาประสงคที่ 1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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  55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

1 ดานระบบและกลไก จัดทําระบบและกลไก

การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

กิจกรรมตอยอดความรูดานการประมง

และทรัพยากรทางน้ํา

 /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

กิจกรรมสอบประเมินความรูทางการประมง  /  /  /  /  / รองฯวิชาการ รองฯพัฒนา

นักศึกษา

5

กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารยและ

บุคลากร

 /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

2 ดานระบบและกลไก จัดทําแผนพัฒนา

นักศึกษาและศิษยเกา

 /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

กิจกรรมสรางความรูและประสบการณ

จากศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน

 /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ

แกนักศึกษาและศิษยเกา

 /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 2.1  นักศึกษาและศิษยเกามีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและศิษยเกา

สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ระยะเวลาดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

เปาประสงคที่ 2.1  นักศึกษาและศิษยเกามีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

เปาประสงคที่ 2.2  นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

เปาประสงคที่ 2.3  นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

สงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษามีทักษะดานเกงคิด  

เกงคน  เกงงานและเกงวิชาการ

ระบบและกลไกใน

การสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา 

(ม.1) (สกอ.3.2)

ระบบและกลไกการ

ใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูล

ขาวสาร (สกอ.3.1)

ตัวชี้วัด
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  55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ระยะเวลาดําเนินการตัวชี้วัด

3 กิจกรรมปฐมนิเทศ ไหวครู และทําบุญคณะ  /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นางสาวอัจฉรา /

 นายประเสริฐ

5

กิจกรรมวันเด็ก  /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

4 กิจกรรมกีฬา 4 จอบแหงชาติ ครั้งที่ 29  /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

กิจกรรม fisheries award  /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ 5

กิจกรรมประมงรวมใจรวมตานภัยยาเสพติด  /  /  /  /  / รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ/

สโมสรนักศึกษา

5

รอยละของกิจกรรม

ที่สงเสริมสุขภาพดี

ทั้งดานรางกายและ

จิตใจนักศึกษาตอ

กิจกรรมนักศึกษา

ทั้งหมด(ม.4)

สนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพรางกายและจิตใจ

นักศึกษา

เปาประสงคที่ 2.3  นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ

ระดับความสําเร็จ

ของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดใหกับนักศึกษา 

(ม.3)  (สกอ.2.8)

สงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม และดํารงไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม

เปาประสงคที่ 2.2  นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม



33

ผูที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

     55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

พัฒนาโจทยวิจัยที่

ทันสมัยและสามารถ

นําไปใชประโยชนได

กิจกรรมพบปะแหลงทุนและ

ผูประกอบการภายนอกเพื่อ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาโจทยวิจัย

 /  /  /  /  / รอง ฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

สงเสริมและผลักดัน

วิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพและตอยอด

เชิงพาณิชยเพื่อใหเกิด

ประโยชนในระดับชาติ

และนานาชาติ

กิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อ

การพัฒนาโจทยวิจัย

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย 2

เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอ

จํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย

ประจํา (สกอ.4.3)

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 3.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด กลยุทธ

1

ยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

เปาประสงคที่ 3.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

เปาประสงคที่ 3.2 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงคที่ 3.3
ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย

เปาประสงคที่ 3.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุมและเขมแข็ง

เปาประสงคที่ 3.5 มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่
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     55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

สรางบรรยากาศการ

วิจัยที่เอื้อตอนักวิจัยให

สามารถผลิตผล

งานวิจัยที่มีคุณภาพ

กิจกรรมการเชิดชูนักวิจัยดีเดน  /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพ

บทความทางวิชาการใน

ฐานขอมูล ISI

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

โครงการประชุมวิชาการประมง

 ครั้งที่ 6  และนานาชาติ ครั้งที่

 4

 /  /  /  /  / คณบดี หัวหนาสํานักงาน

คณบดี

2

พัฒนาคุณภาพวารสารของคณะ

ใหไดมาตรฐาน

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการ

จัดทําวารสาร

2

พัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยสูการเปน

นักวิจัยมืออาชีพและ

ไดรับการยอมรับ

กิจกรรมสนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ หรือไดรับเชิญ

เปน Visiting Professor 

กรรมการ ที่ปรึกษาอื่นใน

ตางประเทศ

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

สนับสนุนการตีพิมพ

บทความทางวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

เปาประสงคที่ 3.2  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ

2 งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพหรือ

เผยแพร (ม.4)  

(สมศ.5)
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     55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

กิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อ

การพัฒนาโจทยวิจัย

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

กิจกรรมพบปะแหลงทุนและ

ผูประกอบการภายนอกเพื่อ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาโจทยวิจัย

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

3 ผลงานวิชาการที่

ไดรับการรับรอง

คุณภาพ (ม.5)  

(สมศ.7)

สนับสนุนการจัดทํา

ผลงานวิชาการที่ไดรับ

การรับรองคุณภาพ

ดานระบบและกลไก   ติดตาม

การจัดทําผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ

 /  /  /  /  / คณบดี รองฯวิชการ 2

4 งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน 

(ม.6)  (สมศ.6)

สงเสริมการผลิตผล

งานวิจัยสูการสราง

นวัตกรรมเชิงพาณิชย

และนําไปใชประโยชน

ไดจริง

กิจกรรมสงเสริมงานวิจัยสูการ

นําไปใชประโยชนไดจริง

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

สงเสริมและผลักดัน

วิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพและตอยอด

เชิงพาณิชยเพื่อใหเกิด

ประโยชนในระดับชาติ

และนานาชาติ
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     55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

5 กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพ

บทความทางวิชาการใน

ฐานขอมูล ISI

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

พัฒนาคุณภาพวารสารของคณะ

ใหไดมาตรฐาน

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการ

จัดทําวารสาร

2

6 กิจกรรมสงเสริมการสรางสรรค

ผลงานเพื่อจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย 2

กิจกรรมสงเสริมการผลิตผล

งานวิจัยบูรณาการสูการสราง

นวัตกรรมเชิงพาณิชยและ

นําไปใชประโยชนไดจริง

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย 2

พัฒนาระบบ กลไก

การบริหารทรัพยสิน

ทางปญญาและ

สนับสนุนผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคให

ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา

จํานวนผลงานวิจัย

หรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรตอ

อาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

(ม.8)

รอยละบทความ

วิจัยที่ไดรับการ

อางอิง(Citation)ใน

 Refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติและ

นานาชาติตอ

อาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

(ม.7)

เพิ่มคุณภาพของ

งานวิจัยใหไดมาตรฐาน



37

     55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์

และ/หรือ ได

รับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่

เชื่อถือไดตอ

อาจารยประจํา

และ/หรือนักวิจัย

ประจํา (ม.9)

สนับสนุนการจัดทํา

คูมือ เอกสาร บทความ

เผยแพรจากการ

วิเคราะหสูองคความรู

ทางการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ํา

กิจกรรมสนับสนุนการจัดทํา

คูมือ เอกสาร บทความเผยแพร

จากการวิเคราะหสูองคความรู

ทางการประมงและทรัพยากร

ทางน้ํา

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย 2

8 กิจกรรมสงเสริมการสรางสรรค

ผลงานเพื่อจดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย 2

ดานระบบและกลไก     จัดทํา

กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย 2

จัดทําและปรับปรุงศูนยองค

ความรูประมงแมโจ เพื่อเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ

และกรรมการวิจัย

วีระวัฒน 2

ระบบและกลไก

การจัดการความรู

จากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

(สกอ.4.2)

พัฒนาระบบและกลไก

การจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค
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     55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

9 ระดับความพึง

พอใจของนักวิจัย

ตอปจจัยสนับสนุน

ตางๆ ดานการวิจัย

 (คณะ)

การบริหารครื่องมือ

วิทยาศาสตรเพื่อ

สนับสนุนดานการวิจัย

ดานระบบและกลไก การสํารวจ

ความพึงพอใจการบริหาร

เครื่องมือวิทยาศาสตร (บอ, 

หองแลป, อุปกรณพื้นฐาน, 

เครื่องมือวิทยาศาสตรชั้นสูง) 

เพื่อสนับสนุนดานการวิจัย

 /  /  /  /  / รองฯ วิชาการ

และกรรมการวิจัย

นางสาวน้ําเพชร 2

10 จํานวนเครือขาย

ความรวมมือดาน

การวิจัย (คณะ)

สรางเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัย

กับหนวยงานภายใน 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

ชุมชน และ

ผูประกอบการ

กิจกรรมสรางเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัยเชิงบูรณา

การกับหนวยงานภายใน ภาครัฐ

 ภาคธุรกิจ ชุมชน และ

ผูประกอบการ

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย 2

เปาประสงคที่ 3.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย

เปาประสงคที่ 3.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุมและเขมแข็ง
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     55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

11 ระบบและกลไก

การพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  

(สกอ.4.1)

พัฒนาและปรับประ

ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยใหมีความ

คลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมจัดทําแผนยุทธศาสตร

และระบบการวิจัยของคณะ

 /  /  /  /  / รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย 2

เปาประสงคที่ 3.5  มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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    55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

พัฒนาคณะเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

กิจกรรมพัฒนาและจัดตั้งฐาน

เรียนรูในชุมชนเพื่อเปนแหลง

เรียนรู

 /  /  /  /  / รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

9

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานดานบริการวิชาการให

เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร

จัดการหนวยบริการวิชาการ

 /  /  /  /  / รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

9

การบูรณาการงานบริการ

วิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและวิจัยอยาง

ยั่งยืน

กิจกรรมการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย

 /  /  /  /  / รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

 เมงอําพัน /   ดร.

ดวงพร อมรเลิศ

พิศาล

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

9

1 ระดับความสําเร็จของ

การบูรณาการผลงาน

บริการวิชาการสูพันธ

กิจอื่นๆของคณะ (ม.2)

 (สกอ.5.1) (สมศ.8)

กลยุทธตัวชี้วัด สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 4.1  คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

ยุทธศาสตรที่ 4 การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

เปาประสงคที่ 4.1  คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

เปาประสงคที่ 4.2  
เปนคณะที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ

ผูรับผิดชอบ คณบดี

ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรม/โครงการ
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    55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

กลยุทธตัวชี้วัด สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบระยะเวลาดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

สงเสริมและสนับสนุนการ

บริการวิชาการที่กอใหเกิด

รายได

กิจกรรมจัดตั้งศูนยพัฒนา

ทรัพยากรประมงเชิงพาณิชย

 /  /  /  /  / รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

9

สรางเครือขายความรวมมือ

ดานบริการวิชาการกับ

หนวยงานภายนอก

กิจกรรมจัดตั้งกลุมมีนกรอาสา  /  /  /  /  / รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

 / นายกสโมสร

นักศึกษาคณะฯ

9

การบริการวิชาการดานการ

ประมงระดับนานาชาติ

กิจกรรมการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการ

ใหบริการกลุมนักศึกษาและ

นักวิจัยในระดับนานาชาติ

 /  /  /  /  / รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

9

3 จํานวนกิจกรรมที่

สนองงานโครงการใน

พระราชดําริ (คณะ)

สงเสริมและสนับสนุน

โครงการในพระราชดําริ

กิจกรรมสืบสานโครงการใน

พระราชดําริ

 /  /  /  /  / ผศ.อภินันท  

สุวรรณรักษ

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

9

กระบวนการบริการ

ทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

(สกอ.5.2)   (สมศ.9)

2

เปาประสงคที่ 4.2  เปนคณะที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ
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   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ดานระบบและกลไก  จัดทํา

ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

 /  /  /  /  / หัวหนา

สํานักงานคณบดี

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

9

สนับสนุนการบูรณางานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา

กิจกรรมการบูรณาการงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา

 /  /  /  /  / คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวอรพรรณ 9

กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูอาวุโส  /  /  /  /  / 9

กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา  /  /  /  /  / 9

พัฒนาสุนทรียในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม

กิจกรรม Fisheries  Eco  /  /  /  /  / 9

นางสาวอรพรรณ

ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.

6.1) (สมศ.10,11)

ตัวชี้วัด

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนใหนักศึกษาและ

บุคลากรมีสวนรวมในการสืบ

ทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ไมใหสูญหาย

กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ

เปาประสงคที่  5.1  มีการสงเสริมและสนับสนุนการดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคที่  5.1  มีการสงเสริมและสนับสนุนการดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคที่ 5.2 มีเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผูที่รับผิดชอบ หัวหนาสํานักงานคณบดี
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   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบ

รวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของ

กับวิถีชีวิตและภูมิปญญาเกษตร

ไทยดานการประมง

กิจกรรมอุทยาวิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาเกษตรไทยดานการประมง

 /  /  /  /  / คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.อภินันท 9

2 จํานวนเครือขาย

ชุมชนหรือองคการที่

ใหความรวมมือใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดาน

การประมง (คณะ)

สงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

กิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

 /  /  /  /  / คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ประจวบ 9

3 ความพึงพอใจของ

ชุมชนหรือองคการที่

ใหความรวมมือใน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดาน

การประมง (คณะ)

เปาประสงคที่ 5.2 มีเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



44

ผูรับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา / คณบดี

   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

1 ดานระบบและกลไก ดําเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร

 /  /  /  /  / 3

ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ

 /  /  /  /  / 3

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากร

 /  /  /  /  / คณบดี หัวหนา

สํานักงานคณบดี

3

กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

 /  /  /  /  / คณบดี หัวหนา

สํานักงานคณบดี

3

สนับสนุนใหมีการปรับ

โครงสรางการบริหารเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาดําเนินการ

 /  /  / 

เปาประสงคที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมตอการพัฒนาคณะ

คณบดี/หัวหนา

สํานักงานคณบดี

ระดับความสําเร็จ

ของแผนพัฒนา

บุคลากร (ม.1) 

(สกอ.2.4)

นางสาวอัจฉรากิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

แกคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน

คณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ

สนับสนุนใหบุคลากรมี

ความกาวหนาตามเสนทาง

ในการทํางาน

สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมตอการพัฒนาคณะ

เปาประสงคที่ 6.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

เปาประสงคที่ 6.3 มีระบบบริหารจัดการที่ดีและนํามาใชทั่วทั้งองคกร

เปาประสงคที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสินอยางคุมคาและคุมทุน

ตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

3 /  / 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

การบริหารทรัพยากร

มนุษยตามแผนพัฒนา

บุคลากร
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   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ

2 การพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู (สกอ.

7.2)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ถายทอดองคความรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร (KM)

 /  /  /  /  / 3

ดานระบบและกลไก กําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมยการจัดการ

ความรูใหสอดคลองกับพันธกิจคณะ

 /  /  /  /  / 3

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจน

 /  /  /  /  / 3

รวบรวมความรูตามประเด็นที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ

อยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมา

เปนลายลักษณอักษร

 /  /  /  /  / 3

3 ดานระบบและกลไก  แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําแผนระบบ

สารสนเทศ

 /  /  /  /  / 7

จัดทําแผนระบบสานสนเทศ  /  /  /  /  / 7

จัดทําระบบสารสนเทศดานการ

บริหารและการตัดสินใจ

 /  /  /  /  / 7

ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ  และนําผลประเมิน ฯ 

 /  /  /  /  / 7

มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ(สกอ 

7.3)

รองฯแผน/

หัวหนา

สํานักงานคณบดี

งานแผนฯ

ปรับปรุงระบบบริหารความ

เสี่ยงอยางตอเนื่องและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาระบบการจัดการ

ความรูใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู

 นายวีระวัฒนคณะกรรมการ

จัดทําแผน

ระบบสนเทศ

เปาประสงคที่ 6.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
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   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ

4 ภาวะผูนําของสภา

สถาบัน ผูบริหารหรือ

กรรมการประจําคณะ

(ม.4) (สกอ.7.1) 

(สมศ.12)

พัฒนาคุณภาพของการ

กํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของสภาสถาบัน

ดานระบบและกลไก จัดทําระบบ 

และดําเนินการปฏิบัติงานให

ครอบคลุมตามบทบาทหนาที่ของ

สถาบัน

 /  /  /  /  / คณะกรรมการ

ประจําคณะ

หัวหนา

สํานักงานคณบดี

5 การปฏิบัติตาม

บทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารสถาบัน (ม.

5) (สกอ.7.1) (สม

ศ.13)

พัฒนาคุณภาพของการ

กํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของผูบริหาร

สถาบันสถาบัน

ดานระบบและกลไก จัดทําระบบ 

และดําเนินการปฏิบัติงานให

ครอบคลุมตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารสถาบันสถาบัน

 /  /  /  /  / ผูบริหาร หัวหนา

สํานักงานคณบดี

6 ผลการปฏิบัติราชการ

ของคณะ (ม.6)

พัฒนาระบบและกลไกการ

ดําเนินการติดตามและ

วิเคราะหผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

ดานระบบและกลไก จัดทําระบบ

ติดตามและวิเคราะหผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ

 /  /  /  /  / คณบดี งานแผน

เปาประสงคที่ 6.3 มีระบบบริหารจัดการที่ดีและนํามาใชทั่วทั้งองคกร
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   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ

7 ผลการประกัน

คุณภาพภายในของ

คณะ (ม.7)  (สกอ.

9.1)

กิจกรรมพัฒนาระบบการวางแผน

และการประกันคุณภาพการศึกษา

 /  /  /  /  / รองฯแผน

8 ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก สม

ศ.รอบ3 (ม.8)

9 กระบวนการพัฒนา

แผน (สกอ.1.1)

กิจกรรมทบทวนผลงานประจําป

จัดทําแผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2556

 /  /  /  /  / 

ดานระบบและกลไก จัดทําแผนกล

ยุทธที่สอดคลองตามนโยบายสถาบัน

 และครอบคลุมครบ 4 พันธกิจจาก

การมีสวนรวมของบุคลากร

 /  /  /  /  / 

ถายทอดแผนกลยุทธสูบุคลากร  /  /  /  /  / 

กําหนดคาเปาหมายแตละตัวบงชี้เพื่อ

วัดความสําเร็จของแผน

 /  /  /  /  / 

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา/งานฯ

แผน

พัฒนากระบวนการจัดทํา

แผนการปฏิบัติการระยะ

ยาว 5 ป และแผนปฏิบัติ

การประจําป และติดตาม

ประเมินผล

สนับสนุนใหมีการใชระบบ

การประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพื่อใหเกิด

พัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง

คณะกรรมการ

พัฒนา

วิสัยทัศนและ

ยุทธศาสตร

รอง ฯ แผน/งาน

แผน ฯ
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   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ

ดําเนินงานตามแผน และประชุม

ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงาน

ตอผูบริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการประจําคณะ อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง

 /  /  /  /  / 

นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

 /  /  /  /  / 

10 ระบบบริหารความ

เสี่ยง (สกอ.7.4)

ปรับปรุงระบบบริหารความ

เสี่ยงอยางตอเนื่องและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง

ดานระบบและกลไก ประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง โดย   วิเคราหและระบุ

ความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิด

ความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาศ

และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เสนอตอ

คณะกรรมการประจําคณะ และ

ถายทอดแกบคลากรทกระดับ

 /  /  /  /  / 

ติดตาม ประเมินตามแผน อยางนอย

ปละ 2 ครั้งและรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะ และ

บุคลากรรับทราบทุกระดับ

 /  /  /  /  / 

นําผลการประเมินไปปรับใชในการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในรอบ

ปตอไป

 /  /  /  /  / 

งานแผน ฯคณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง
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   55 56 57 58 59 หลัก (O) รอง (S)

ระยะเวลาดําเนินการ สนับสนุนนโยบาย

มหาวิทยาลัยขอที่

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ

พัฒนาระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ

ดานระบบและกลไก จัดทําแผนกล

ยุทธทางการเงิน ใหมีความ

สอดคลองกับแผนกลยุทธคณะ

 /  /  /  /  / 6

วางแนวทางการจัดหา จัดสรรและ

วางแผนการใชงบประมาณ อยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

และสอดคลองตามพันธกิจพัฒนา

คณะและบุคลากร

 /  /  /  /  / 6

12 ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ (สกอ.

8.1)

จัดทํารายงาน และวิเคราะหทาง

การเงินอยางเปนระบบ และรายงาน

ตอผูบริหารระดับสูง อยางนอยปละ 

2 ครั้ง

 /  /  /  /  / 6

วิเคราะหความคุมคาและคุมทุนของ

ทรัพยากร

 /  /  /  /  / 6

สรางเครือขายที่มี

ศักยภาพดานการเงิน เพื่อ

สนับสนุนงบประมาณใน

การวิจัย บริการวิชาการ 

ทุนการศึกษา การดูงาน

ตางประเทศ

ระดับความสําเร็จใน

การใชจาย

งบประมาณตามแผน 

(ม.9)

งานการเงินและ

บัญชี

11

เปาประสงคที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสินอยางคุมคาและคุมทุน

ผูบริหาร
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เปาประสงค ตัวชี้วัด  กลยุทธ โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 3 10 10 11

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 3 4 4 10

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 5 11 15 13

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 2 3 7 7

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 2 3 5 6

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 4 12 13 6

รวม 19 43 54 53

ประเด็นยุทธศาสตร

สรุปจํานวนประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)



  
๕
๑

 

  

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2554) 

 

 

 

 

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา 



  
๕
๒

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2554) 

 

 

 

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพการศึกษา 



 

  

๕
๓

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

 

ปรัชญา 

ปญญานํา คุณธรรมเดน เปนเลศิทางวชิาการ 

 

วิสัยทัศน 

  “มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางน้ําในระดับนานาชาต”ิ 

 

พันธกจิ 

1. พัฒนาระบบจัดการศกึษาใหมปีระสทิธภิาพ ในการผลติบัณฑติที่มคีวามรู ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏบิัต ิและมคุีณธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม 

2. บูรณาการการวจิัยอยางมทีศิทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอนและบริการวชิาการแกสังคม 

3. ขยายโอกาสทางการศกึษาและรูปแบบการใหบริการทางวชิาการเพื่อเปนศูนยการเรียนรูเฉพาะทางอยางครบวงจร 

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศกึษาและบุคลากร  มสีวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเขาสูการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติโดยใชหลักการพัฒนาบริหารจัดการองคกรที่ดี  (Good 

Governance)  เพื่อใหบรรลุพันธกิจ 

 

นโยบาย 

1. การผลติบัณฑติที่มคุีณภาพ ตามความตองการของสังคมเพื่อใหเปนไปตามปรัชญา วสิัยทัศน และพันธกิจ 

2. สงเสริมความเปนเลศิทางวชิาการ การวจิัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

3. การบูรณาการองคความรูที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และขดีสมรรถนะของชุมชน เสริมสรางภาพลักษณขององคกร 

4. การดํารงศลิปวัฒนธรรม และรักษาระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 



 
๕
๔

 

ทิศทางยุทธศาสตร (Strategic Direction) 

1. นวัตกรรมและปญญาสรางสรรค (Innovative &Creative Solutions) 

2. เครอืขายความรวมมอื (Network and collaboration)  

3. เปนที่พึ่งของชุมชน (Refuge of the Community) 

4. องคกรอัจฉริยะ (Smart Organization) 

5. ความเปนนานาชาต ิ(Internationalization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๕
๕

 

การวเิคราะหสภาพการณ SWOT Analysis 

สภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) 

จุดแข็ง  (strength) 

   ดานการเรียนการสอน 

1. สถาบันกอตัง้มากกวา ๒๐ ป ทําใหเปนที่รูจักและเปนแหลงความรูดานประมงทางภาคเหนอื คณะมช่ืีอเสยีงและผลงานดานการประมง 

2. อาจารยมวีุฒปิริญญาเอกจํานวนมาก 

3. อาจารยมคีวามเช่ียวชาญ ความชํานาญแตละดาน ทําใหมกีารเรียนการสอนที่เกิดความเขาใจจริงและจากประสบการณตรง 

4. มหีลักสูตรเทยีบเรียน หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑติศกึษา  

5. มกีารบริการวชิาการเพื่อเสริมการเรียนการสอนใหนักศกึษา  

6. มสีถานที่ อุปกรณ ฐานเรียนรูใหนักศกึษาไดปฏบิัตงิานจริง  

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1. นักศกึษาและศษิยเกามคีวามกระตอืรอืรนและเต็มใจชวยงานของคณะ 

ดานการวจิัย  

1. เปนกลุมนักวชิาการที่มศีักยภาพสูง และมคีวามสามารถเฉพาะดานที่ครอบคลุมในทุกประเด็นของงานวจิัยทางประมง  

2. หนวยงานมคีวามพรอมดานการประสานงาน ความรวมมอื และเครอืขาย ทัง้จากภาคปฏบิัต ิ(กลุมเกษตรกร ชุมชน) และภาคทฤษฎ ี(อาจารย นักวจิัย 

จากหนวยงานอื่นๆ)  

3. มผีลงานตพีมิพในระดับนานาชาต ิ

4. สามารถเขาถึงแหลงทุนวจิัยไดหลากหลาย  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม 

1. บุคลากรมคีวามรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ) และศักยภาพในการใหบรกิารวชิาการ  

2. มฐีานเรียนรูทางดานการประมง  

3. มอีงคความรูจากงานวจิัยที่หลากหลายและมเีอกสารเผยแพรสามารถพัฒนาและถายทอดสูเกษตรกรได  



 
๕
๖ 

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. คณะใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 

2. คณะมคีวามพรอมดานบุคลากรและทรัพยากร 

3. บุคลากรและนักศกึษาใหความรวมมอืในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. องคกรมขีนาดเล็กงายตอการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรมจีติสํานกึที่ดตีอองคกรและมคีวามสามารถเฉพาะดาน 

 ดานการเงนิและงบประมาณ 

1 มรีะบบและโปรแกรมทางการเงนิสําหรับผูบริหารและบุคลากรทุกระดับสามารถตรวจสอบได 

2 บุคลากรผูปฏบิัตงิานมคีวามรูความสามารถ  

     ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. บุคลากรใหความรวมมอืในการทํางานดานประกันคุณภาพไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

 

จุดออน (Weakness) 

   ดานการเรียนการสอน  

1. จํานวนนักศกึษาตอช้ันเรียนจํานวนมาก โดยเฉพาะวชิาบังคับ ทําใหดูแลนักศกึษาไมทั่วถึง  

2. พื้นฐานความรูของนักศกึษาแตกตางกันมาก นักศกึษาขาดการจัดการเรียนรู ทําใหสงผลเสยีตอการเรียนตอยอดในวชิาเรียนตอเนื่อง  

3. นักศกึษายังไมเขาใจและใหความสําคัญของแตละวชิาอยางถองแท  

4. นักศกึษายังขาดความเขาใจดานทฤษฎทีี่อยูเบื้องหลังการปฏบิัตงิาน  

5. นักศกึษายังขาดทักษะการเขยีนรายงานและนําเสนองานในลักษณะการอภปิรายหนาช้ัน  

6. ขาดการสงเสริมใหนักศกึษาเผยแพรผลงานทางวชิาการ  

7. นักศกึษาใหความสําคัญกับกิจกรรมเชิงวชิาการ  

8. กลุมเรียนปฏบิัตกิารใหญเกินไป  



 
๕
๗

 

9. นักวทิยาศาสตร  ผูชวยนักวจิัย ในการชวยปฏบิัตงิานมไีมเพยีงพอ  

10. อุปกรณการเรียนการสอนและหองปฏบิัตกิาร และระบบ IT ยังไมเพยีงพอ ชํารุด ไมทันสมัย  

11. มกีารลดเกณฑสอบผานใหต่ําลง ทําใหศักยภาพนักศกึษาในการทํางานและสอบแขงขันหลังจบการศกึษาลดลง  

12. อาจารยบางทานขาดความสนใจในการใหบริการนักศกึษาและกิจกรรมนักศกึษา 

13. อาจารยมภีาระงานหลายดาน ทําใหการเรียนการสอนไมเต็มที ่

14. ขาดรางวัลและการชมเชยอาจารยที่สอนดแีละทุมเทในการสอน 

15. ขาดการนําผลการประเมนิของนักศกึษาไปพัฒนาหรอืไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

16. นักศกึษายังขาดทักษะดานภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซยีน 

17. ขาดกระบวนการคัดเลอืกนักศกึษาและการประเมนิผลนักศกึษากอนจบอยางมคุีณภาพ 

18. การสนับสนุนดานการพัฒนาระดับบัณฑติศกึษายังไมเพยีงพอ 

19. ขาดหลักสูตรเพื่อการรองรับการพัฒนาประชาคมอาเซยีน 

20. ขาดระบบและกลไกงานวจิัยในช้ันเรียน 

21. ไมมกีารกําหนดเวลาเรียนของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่แนนอน 

22. เทคนคิการเรียนการสอนของอาจารยบางสวนยังไมดงึดูดความนาสนใจเทาที่ควรและหลากหลาย 

23. ผลการเรียนออกชาไมทันตอการวางแผนการเรียน 

24. ขาดการสังเคราะหความรูที่ถายทอดใหแกนักศกึษา 

25. เนื้อหาการเรียนการสอนยังไมทันสมัยและทนัตอการเปลี่ยนแปลง 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1. อาจารยและบุคลากรบางทานไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนักศกึษา  

2. ขาดการบริการและสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศกึษา  

3. ขาดการสงเสริมกิจกรรมนักศกึษาอยางมรีะบบ (การคิด การเขยีนและการหาแหลงทุน)  

4. ขาดระบบและกลไกการพัฒนานักศกึษา 

5. การดูแลนักศกึษาใหมยังไมทั่วถึง 



 
๕
๘

 

6. การบูรณาการกิจกรรมนักศกึษาเขากับพันธกิจดานอื่น ๆ ยังไมเปนระบบ 

7. สโมสร และชมรมยังไมเขมแข็ง 

8. การมสีวนรวมของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษายังนอย 

9. ขาดการกําหนดอัตลักษณของนักศกึษา 

10. ขาดกิจกรรมเชิงวชิาการ 

11. ขาดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธระหวางกลุมนักศกึษา  

ดานการวจิัย 

1. ขาดงานวจิัยบูรณาการ ที่สามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมเชิงพาณชิย  

2. ประเด็นวจิัยของคณะฯ ยังไมครอบคลุมความสามารถของนักวจิัยทุกคน  

3. การหาทุนยังเปนลักษณะสวนตัว และมทีุนจากแหลงทุนตางประเทศยังนอย  

4. การบูรณาการการวจิัย และพันธกิจดานอื่น ๆ ยังมนีอย 

5. ผลงานตพีมิพในวารสารที่มกีารอางองิในฐานขอมูลระดับนานาชาตมิจีํานวนนอย  

6. ขาดแคลนนักวจิัยและเจาหนาที่ที่มตีําแหนงประจํา  

7. ขาดแคลนเครื่องมอืการวจิัยระดับสูง และตองใชเครื่องมอืพื้นฐานรวมกับการเรียนการสอน ทําใหไดคุณภาพของงานต่ํา 

8. งานวจิัยเชิงบูรณาการที่รวมกับชุมชนยังมนีอย 

9. ความพรอมทางดานทรัพยากรการวจิัย เชน บอ อุปกรณพื้นฐาน ยังมนีอย 

ดานการบริการวชิาการแกสังคม  

1. ขาดการใชยุทธศาสตรบริการวชิาการแกเกษตรกร ชุมชน เอกชน เชิงรุกสูการนํามาตอยอดทัง้ดานวชิาการและดานการหารายได  

2. ขาดการประชาสัมพันธการใหบริการวชิาการทัง้ภายในและภายนอกคณะอยางตอเนื่อง  

3. งบประมาณในการสนับสนุนยังไมเพยีงพอ  

4. ขาดระบบและกลไกบริการวชิาการแกสังคม 

5. ขาดการบูรณาการบริการวชิาการ การเรียนการสอน การวจิัยอยางเปนระบบ  

6. นักศกึษาศษิยเกาและชุมชนยังมจีํานวนนอยที่มสีวนรวมในการใหบริการวชิาการ 



 
๕
๙

 

7. ขาดการสนับสนุนงบประมาณดานเครื่องมอื อุปกรณพื้นฐาน บอ และบุคลากรอยางเปนระบบ 

8. ขาดเครอืขาย (ตัวแทน) เขาสูระบบฐานขอมูลในชุมชน  

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. ขาดการวางแผนการปฏบิัตกิารแบบบูรณาการกับพันธกิจอื่นอยางเปนระบบ  

2. ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

3. ขาดการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการบูรณาการงานที่ชัดเจนในดานทํานุบํารุง ฯ กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา  

ดานการบริหารและการจัดการ  

1. คณะไมมแีผนระยะยาว (5 ป) 

2. ขาดระบบการบริหารพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 

3. ทักษะการบริหารงานของผูบริหารยังไมไดเนนถึงคุณภาพของผลงาน 

4. ขาดฐานขอมูลการรวบรวมผลประเมนิการบริหารงานอยางตอเนื่อง (ขอมูลยอนหลังถึงปจจุบัน) 

5. ขาดเปาหมายการบรรลุผลสําเร็จแตละปอยางชัดเจน  

ดานการเงนิและงบประมาณ 

1. ผูบริหารและบุคลากรบางสวนขาดความเขาใจดานการบริหารงบประมาณ 

2. ขาดการวเิคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากร  

3. ขาดแนวทางในการแสวงหาทรัพยากรทางดานการเงนิอยางชัดเจน 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ขาดการวจิัยสถาบันดานประกันคุณภาพการศกึษา  

 

 

 

 

 



 
๖๐ 

สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

โอกาส (Opportunity)   

ดานการเรียนการสอน 

1. มสีถานที่ฝกงานรองรับอยางเพยีงพอ  

2. มศีษิยเกาที่มศีักยภาพมาก สามารถนํามาใชรวมกับการเรียนการสอน  

3. มกีารเชิญผูเช่ียวชาญมาบรรยายพเิศษในการเรียนการสอน  

4. มคีวามตองการนักวชิาการดานการประมงเพิ่มขึ้น  

5. เทคโนโลยใีหม ๆ ในการผลติ (นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน)  

6. บริษัทเอกชนมกีารขยายธุรกิจทัง้ในและตางประเทศ  

7. มกีารพัฒนานวัตกรรมวจิัยสูการเรียนการสอนมากขึ้น 

8. มศีูนยเทคโนโลยชีีวภาพเปนศูนยกลางการเรียนดานปฏบิัตกิาร 

9. สกอ / มหาวทิยาลัยแมโจ ตองการยกระดับมหาวทิยาลัยใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับนานาชาต ิ

10. ชุมชน / องคการปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพยีงการเกษตรและประมง 

11. มกีารสนับสนุนใหมกีารสรางเครอืขายในระดับภาคและระดับชาต ิ 

12. มเีงนิทุนกูยมืเพื่อการศกึษา 

ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา  

1. มกีารจัดประกวดแขงขันดานทักษะตาง ๆ มากขึ้น  

2. บุคลากรภายนอก มสีวนรวมในกิจกรรมนักศกึษา ใหบริการสถานที่ในการทํากิจกรรมนักศกึษา 

ดานการวจิัย  

1. มหีนวยงานหรอืองคกร ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ใหทุนสนับสนุน   

2. มงีบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเฉพาะกลุมวจิัยจํานวนมาก 

3. มหาวทิยาลัยมนีโยบายเปนมหาวทิยาลัยวจิัย 

4. มศีูนยเทคโนโลยชีีวภาพดานการวจิัยของมหาวทิยาลัย 



 
๖๑

 

5. ผูบริโภคและตลาดมีความตองการผลิตภัณฑสัตวน้ําคุณภาพดี (มีคุณคาทางสารอาหาร มีความปลอดภัยในการบริโภค) ทําใหตองมีการวิจัยในหลาย

ประเด็น 

6. ไทยเปนแหลงองคความรูทางประมง ทรัพยากรทางน้ํา และมนีักวจิัยที่มคุีณภาพในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

7. มกีารจัดตัง้กลุมความรวมมอืระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  

8. นโยบายใหประเทศไทยเปนครัวโลก  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม 

1. สกอ./สมศ. และมหาวทิยาลัยกําหนดใหการบริการวชิาการเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ตองปฏบิัต ิ

2. มหีนวยงานภายนอก เชน ปตท. และศษิยเกาที่จะใหความชวยเหลอืและสนับสนุน 

3. มหีนวยงานที่ใหบริการวชิาการทางดานการประมงที่สอดคลองกัน จงึเปนโอกาสในการสรางพันธมติรในการใหบริการวชิาการ 

4. พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิกําหนดใหมกีารจัดตัง้แหลงการเรียนรูตลอดชีวติ 

5. แหลงงานตองการผูมทีักษะวชิาชีพดานการประมงเฉพาะทางเพิ่มขึ้น  

ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1. รัฐบาลมกีารสงเสริมใหทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสบืสานประเพณวีัฒนธรรมความเปนไทย และการอนุรักษสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. มหาวทิยาลัยตัง้อยูในพื้นที่ที่เปนศูนยกลางดานศลิปวัฒนธรรม 

3. มกิีจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานภายนอก สามารถสรางเครือขายและทํางานรวมกัน

ไดทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในทองถ่ิน 

ดานการบริหารและจัดการ 

1. ในมหาวทิยาลัยและหนวยงานภายนอกมหีลักสูตร ฝกอบรมดานการบริหารจัดการ 

ดานการเงนิและงบประมาณ  

1. มหีลักสูตรการฝกอบรมความรูดานระเบยีบปฏบิัตดิานการเงนิการคลังจากหนวยงานภายนอก 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1. มหีลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจากภายนอกหนวยงาน  

2. มหาวทิยาลัยมรีะบบฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อจัดเก็บขอมูลอยางมปีระสทิธภิาพ  



 
๖๒

 

อุปสรรค (Threat) 

ดานการเรียนการสอน  

1. มสีถาบันคูแขงดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2. สถานที่เรียนอยูหางไกลจากแหลงเพาะเลี้ยง/ประมงทะเล 

3. ระบบการคัดเลอืกนักศกึษาไมดพีอ (คัดเลอืกโดยภายนอกหรอืสวนกลาง) 

4. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 

5. ขัน้ตอนของมหาวทิยาลัยในการปรับปรุงรายวชิาในหลักสูตรมหีลายขัน้ตอน ทําใหเกิดความลาชา 

6. จํานวนนักศกึษาสาขาประมงในวทิยาลัยเกษตรกรรมลดนอยลง 

7. จํานวนนักศกึษาวัยเรียนนอยลง  

    ดานกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

1. แนวทางนโยบายการพัฒนานักศกึษาของมหาวทิยาลัยยังไมชัดเจน  

ดานการวจิัย 

1. มคูีแขงดานการวจิัยเพิ่มขึ้น ทําใหการแขงขันหาแหลงทุนสูง  

2. แหลงทุนวจิัยตองการผลงานการวจิัยที่มมีาตรฐานและใชประโยชนมากขึ้น  

3. จากสภาวะปจจุบันสงผลใหงบประมาณที่จะไดนอยลงและทุนวจิัยบางทุนจํากัดงบวงเงนิ  

4. มเีครอืขายผูเช่ียวชาญตางประเทศนอย  

ดานการบริการวชิาการแกสังคม  

1. เกษตรกรที่สนใจจริงๆ ยังไมทราบขอมูลการใหบริการวชิาการ 

2. กลุมผูสนใจที่ตองการรับบริการอยูหางไกลจากคณะ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมละสิ่งแวดลอม 

1. เด็กสมัยใหมมคีวามสนใจนอยในการเขารวมกิจกรรม  

 

 



 
๖๓

 

ดานการบริหารและการจัดการ 

1. มหาวทิยาลัยมกีารปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏบิัตงิานบอยคร้ัง 

2. มกีารเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการแบบใหมอยางรวดเร็ว  

ดานการเงนิและงบประมาณ 

1. จํานวนเงนิงบประมาณที่ไดรับมแีนวโนมลดลงตามจํานวนนักศกึษา 

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. มกีารเปลี่ยนมาตรฐานในการประกันคุณภาพเกอืบทุกป 

2. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการประเมนิไมเหมอืนกัน 

3. การกําหนดตัวช้ีวัดบางตัวไมสามารถทําได เนื่องจากสภาพของแตละหนวยงานไมเหมอืนกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ (TQF)

1.1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะดานเกงคิด เกงคน เกงงาน และเกงวิชาการ

1.1.3 สงเสริมการเตรียมความพรอมแกผูที่สําเร็จการศึกษาในการหางานทําและประกอบอาชีพใหประสบ

ความสําเร็จ

1.1.4 สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการและเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารที่ไดมาตรฐานทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

1.1.5 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยอยางเปนรูปธรรม

1.1.6 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของคณาจารยใหสูงขึ้น

1.1.7 สรางระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

1.2 มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่สรางสรรค 1.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

1.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ เชนสัญญาณ อินเตอรเน็ตแบบไรสายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะ

1.3.2 พัฒนาปจจัยสนับสนุนตางๆ ใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน

2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีทักษะดานเกงคิด  เกงคน  เกงงานและเกงวิชาการ

2.1.2 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกา

2.2 นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่

ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม

2.3 นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ 2.3.1 สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจนักศึกษา

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และ

มีความสุข

2.1 นักศึกษาและศิษยเกามีความรูความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค

สรุปประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  และกลยุทธคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

1. การผลิตบัณฑิตที่เปนนัก

ปฏิบัติทันตอการเปลี่ยนแปลงมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล

1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรคสูสังคมโลก

1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ



65

ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ

3.1.1 พัฒนาโจทยวิจัยที่ทันสมัยและสามารถนําไปใชประโยชนได

3.1.2 สงเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอยอดเชิงพาณิชยเพื่อใหเกิดประโยชนใน

ระดับชาติและนานาชาติ

3.1.3 สรางบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3.2.1 สนับสนุนการตีพิมพบทความทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3.2.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสูการเปนนักวิจัยมืออาชีพและไดรับการยอมรับ

3.2.3 สงเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอยอดเชิงพาณิชยเพื่อใหเกิดประโยชนใน

ระดับชาติและนานาชาติ

3.2.4 สนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

3.2.5 สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยสูการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชยและนําไปใชประโยชนไดจริง

3.2.6 เพิ่มคุณภาพของงานวิจัยใหไดมาตรฐาน

3.2.7 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารทรัพยสินทางปญญาและสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

3.2.8 สนับสนุนการจัดทําคูมือ เอกสาร บทความเผยแพรจากการวิเคราะหสูองคความรูทางการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ํา

3.2.9 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

3.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย 3.3.1 การบริหารครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการวิจัย

3.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุมและเขมแข็ง 3.4.1 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายใน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และผูประกอบการ

3.5 มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.5.1 พัฒนาและปรับประระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

3 ความเปนเลิศดานการวิจัย

และนวัตกรรม

3.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเกิด

ประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ
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4.1.1 พัฒนาคณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

4.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานดานบริการวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ

4.1.3 การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยอยางยั่งยืน

4.1.4 สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได

4.1.5 สรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก

4.1.6 การบริการวิชาการดานการประมงระดับนานาชาติ

4.2 เปนคณะที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ 4.1.7 สงเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.1.2 สนับสนุนการบูรณางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

5.1.3 สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามไมใหสูญหาย

5.1.4 รวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและภูมิปญญาเกษตรไทยดานการประมง

5.2  มีเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

5.2.1 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง

6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแผนพัฒนาบุคลากร

6.1.2 สนับสนุนใหมีการปรับโครงสรางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

6.1.3 สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามเสนทางในการทํางาน

6.1.4 พัฒนาระบบการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

6.2  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ

6.2.1 ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง

6. การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล

6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสม

ตอการพัฒนาคณะ

4. การบูรณาการองคความรูที่

เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะ

ของชุมชนและสนองงานโครงการ

ในพระราชดําริ

4.1  คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุก

ระดับ

5. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดํารง

ศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ
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6.3.1 พัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบัน

6.3.2 พัฒนาคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสถาบันสถาบัน

6.3.3 พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินการติดตามและวิเคราะหผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ

6.3.4 สนับสนุนใหมีการใชระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

6.3.5 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนการปฏิบัติการระยะยาว 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป และติดตาม

ประเมินผล

6.3.6 ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลง

6.4.1 พัฒนาระบบและกลไกการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

6.4.2 สรางเครือขายที่มีศักยภาพดานการเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย บริการวิชาการ 

ทุนการศึกษา การดูงานตางประเทศ

6.3 มีระบบบริหารจัดการที่ดีและนํามาใชทั่วทั้ง

องคกร

6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสินอยางคุมคาและ

คุมทุน



 
๖๘ 

  

ดานการผลติบัณฑติ ดานการพัฒนานักศกึษา ดานการวจัิย ดานบรกิารวชิาการ  ดานทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม ดานบรหิารจัดการ 

 

การผลติบัณฑติที่เปน 

นักปฏบิัตทินัตอ 

การเปลี่ยนแปลง  มคีวาม

เชี่ยวชาญในสาขาวชิา และ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

บัณฑติมคีุณลักษณะของ

บัณฑติที่พงึประสงค เกง ด ี

และมคีวามสขุ 

ความเปนเลศิดานการวจิัยและ

นวัตกรรม 

การบูรณาการองคความรูที่

เพิ่มศักยภาพและขดีสมรรถนะ

ของชุมชนและสนองงาน

โครงการในพระราชดําริ 

การดํารงศลิปวัฒนธรรมและรักษา

ระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่มี

ประสทิธภิาพโดยยึดหลัก

ธรรมาภบิาล 

 

 

 

 

• ผลติบัณฑติที่มปีญญา

สรางสรรคสูสังคมโลก 

• มนีวัตกรรมดานการเรียน

การสอนที่สรางสรรค 

• ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอ

การผลติบัณฑติที่มี

คุณภาพ 

• นักศกึษาและศษิยเกามี

ความรูความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรของตนและมี

คุณลักษณะของบัณฑติ

ที่พงึประสงค 

• นักศกึษามจีติสํานกึ 

ดํารงชวีติและปฏบิัติ

หนาที่ตามความ

รับผิดชอบ โดยยึดหลัก

คุณธรรมจริยธรรม 

• นักศกึษามสีุขภาพดทีัง้

ดานรางกายและจติใจ 

• นักวจิัยมอือาชพีและเปนที่

ยอมรับ 

• ผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพ และเกดิประโยชนใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ 

• ปจจัยสนบัสนนุที่เอื้อตอการวจิัย 

• มเีครือขายการวจิัยที่

ครอบคลุมและเขมแข็ง 

• มรีะบบการบริหารงานวจิัย

ที่มปีระสทิธภิาพโดยยึดหลกั 

ธรรมาภบิาล 

• คณะเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชวีติของคนทกุ

ระดับ 

• เปนคณะที่สนองงาน

โครงการในพระราชดําริ 

• มกีารสงเสริมและสนบัสนุน

การดํารงศลิปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนเิวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

• มเีครือขายความรวมมอืดาน

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

• บุคลากรมทีกัษะ

ระดับมอือาชพีและ

เหมาะสมตอการ

พัฒนาคณะ 

• มรีะบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสนิใจ 

• มรีะบบบริหารจดัการที่ดี

และนํามาใชทั่วทัง้องคกร 

• มกีารบริหารจัดการ

ทรัพยสนิอยางคุมคา

และคุมทุน 

มคีวามเปนเลศิทางวชิาการประมงและทรัพยากรทางนํ้าในระดับ

 

นวัตกรรมและปญญาสรางสรรค 

 

องคกรอัจฉรยิะ 

 

ความเปนนานาชาติ 

 

วชิาการ 

ตางประเทศ 
นักศกึษาและศษิยเกา วจิัยและนวัตกรรม 

ชุมชนและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพระราชดําริ ทรัพยสนิ พัฒนาบุคลากร 

พันธกิจ 

นโยบาย 9 

ดาน 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

ทิศทาง

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

เครอืขายความรวมมือ 

 

เปนท่ีพึ่งของชุมชน 

 

แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) 
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

1 ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอ

หลักสูตร (ม.1)

3.50        -             15,000         -   นางสาวอัจฉรา

2 รอยละของหลักสูตรที่

ไดรับการรับทราบโดย 

สกอ.  TQF (ม.2)

100

กิจกรรมปฐมนิเทศ ไหวครู

 และทําบุญคณะ

       -    ตามประเด็น 2         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นางสาวอัจฉรา /

 นายประเสริฐ

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา

          15,000 รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา

กิจกรรมเสริมสรางทักษะ

และประสบการณทางการ

ประมงทั้งในและนอก

หองเรียน

         75,000 รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา

พัฒนาหลักสูตรใหเปนไป

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ

 (TQF)

โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน

รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

78 สงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษามีทักษะดานเกง

คิด เกงคน เกงงาน และ

เกงวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

ผูบริหารที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาหมาย

55

รอยละความพึงพอใจ

ของนายจางตอ

คุณลักษณะของบัณฑิต

คณะ (ม.4)

เปาประสงคที่ 

1.1ผลิตบัณฑิตที่

มีปญญา

สรางสรรคสูสังคม

โลก

3

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

งบประมาณ
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

เปาหมาย

55

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

งบประมาณ

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ        -    ตามตัวชี้วัดที่ 1         -   รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา

       -                     -           -   รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา

5 20 กิจกรรมสนับสนุนให

นักศึกษานําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งระดับปริญญา

ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

       -               5,000         -   รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

นางสาวอัจฉรา

โครงการประชุมวิชาการ

ประมง ครั้งที่ 6  และ

นานาชาติ ครั้งที่ 4

       -   ประเด็น 3         -   คณบดี หัวหนาสํานัก

คณบดี

6 รอยละของอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ 

(ม.7) (สกอ.2.3)

55 พัฒนาระบบและกลไก

เพื่อสนับสนุนการเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยอยางเปนรูปธรรม

ดานระบบและกลไก 

ติดตามการจัดทําผลงาน

ทางวิชาการเพื่อขอ

กําหนดตําแหนงทาง

ิช

       -                     -           -   คณบดี รองวิชาการฯ

7 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก (ม.10) 

(สกอ.2.2)

83 สงเสริมและสนับสนุนการ

เพิ่มคุณวุฒิของคณาจารย

ใหสูงขึ้น

ดานระบบและกลไก 

สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิ

ของคณาจารยใหสูงขึ้น

       -                     -           -   คณบดี รองวิชาการฯ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทํา หรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

(ม.5) (สมศ.1)

70 สงเสริมการเตรียมความ

พรอมแกผูที่สําเร็จ

การศึกษาในการหางาน

ทําและประกอบอาชีพให

ประสบความสําเร็จ

สนับสนุนใหนักศึกษา

นําเสนอผลงานวิชาการ

และเผยแพรผลงานทาง

วิชาการในวารสารที่ได

มาตรฐานทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ

ดานระบบและกลไก    

การสํารวจภาวะการได

งานทําบัณฑิต

ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร (ม.

6)  (สมศ.3)

4
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

เปาหมาย

55

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

งบประมาณ

8 ระดับ 5 ดานระบบและกลไก 

จัดทําระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร

       -                     -           -   

โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน

       -    ตามตัวชี้วัดที่ 1         -   

9 ระดับ 5 พัฒนาระบบและกลไก

การจัดการเรียนการสอน

ดานระบบและกลไก  

จัดทําระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการสอน

       -                     -           -   รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

นางสาวอัจฉรา

กิจกรรมสงเสริม

นวัตกรรมดานการเรียน

การสอนที่สรางสรรค

       -               5,000         -   รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา

กิจกรรมเสริมสรางทักษะ

และประสบการณทางการ

ประมงทั้งในและนอก

หองเรียน

       -    ตามตัวชี้วัดที่ 3         -   รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา

กิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญ

จากหนวยงานภายนอกมา

บรรยายพิเศษ

       -             40,000         -   รองฯวิชาการ นางสาวอัจฉรา

ระบบและกลไกในการ

จัดการเรียนการสอน 

(ม.16) (สกอ.2.6)

รองฯวิชาการ/

ประธาน

หลักสูตรฯ

นางสาวอัจฉราระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (สกอ.2.1)

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหาร

หลักสูตร

เปาประสงคที่ 1.2 

มีนวัตกรรมดาน

การเรียนการสอน

ที่สรางสรรค
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

เปาหมาย

55

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

งบประมาณ

## รอยละความพึงพอใจ

ตอสถาบันอุดมศึกษา

ของนักศึกษา (ม.17)  

(สกอ.2.5,2.7)

80 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เชนสัญญาณ 

อินเตอรเน็ตแบบไรสายที่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในคณะ

กิจกรรมการพัฒนาระบบ

สารสนเทศครอบคลุม

บริเวณคณะฯ

       -             20,000         -   รองฯวิชาการ วีระวัฒน

โครงการพัฒนาหองสมุด

และระบบสารสนเทศ

       -               5,000         -   รองฯวิชาการ นางณัฎฐกานต

กิจกรรมปรับปรุง

หองปฏิบัติการกลางและ

ภูมิทัศนทั้งในและนอก

หองเรียน

       -             10,000         -   รองฯวิชาการ คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง/วีระวัฒน

       -          190,000         -   

พัฒนาปจจัยสนับสนุน

ตางๆ ใหเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

รวม

เปาประสงคที่ 1.3

 ปจจัยสนับสนุนที่

เอื้อตอการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

1 5 ดานระบบและกลไก              

จัดทําระบบและกลไกการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา

       -                -           -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

กิจกรรมตอยอดความรูดานการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ํา

       -          5,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

กิจกรรมสอบประเมินความรู

ทางการประมง

       -          5,000         -   รองฯวิชาการ รองฯพัฒนา

นักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาพบคณาจารย

และบุคลากร

       -          8,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

2 4 ดานระบบและกลไก           

จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและ

ศิษยเกา

       -                -           -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

กิจกรรมสรางความรูและ

ประสบการณจากศิษยเกาสูศิษย

ปจจุบัน

       -        10,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

กิจกรรมพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา

       -        10,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

ผูบริหารที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

เปาประสงค เปาหมาย

55

งบประมาณ

เปาประสงคที่ 2.1 

นักศึกษาและศิษยเกา

มีความรูความ

เชี่ยวชาญในศาสตร

ของตนและมี

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค

สนับสนุนและพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและ

ศิษยเกา

สงเสริมและสนับสนุน

ใหนักศึกษามีทักษะดาน

เกงคิด  เกงคน  เกงงาน

และเกงวิชาการ

ระบบและกลไกใน

การสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษา 

(ม.1) (สกอ.3.2)

ระบบและกลไกการ

ใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูล

ขาวสาร (สกอ.3.1)

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย

55

งบประมาณกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม

3 4 กิจกรรมปฐมนิเทศ ไหวครู และ

ทําบุญคณะ

       -        20,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นางสาวอัจฉรา /

 นายประเสริฐ

กิจกรรมวันเด็ก        -          3,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

4 20 กิจกรรมกีฬา 4 จอบแหงชาติ 

ครั้งที่ 29

       -        50,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

กิจกรรม fisheries award        -          5,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ

กิจกรรมประมงรวมใจรวมตานภัย

ยาเสพติด

       -          4,000         -   รองฯพัฒนา

นักศึกษา

นายประเสริฐ/

สโมสรนักศึกษา

       -     120,000         -   

เปาประสงคที่ 2.2 

นักศึกษามีจิตสํานึก 

ดํารงชีวิตและปฏิบัติ

หนาที่ตามความ

รับผิดชอบ โดยยึด

หลักคุณธรรม

จริยธรรม

ระดับความสําเร็จ

ของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดใหกับนักศึกษา 

(ม.3)  (สกอ.2.8)

สงเสริมและสนับสนุน

ใหนักศึกษาเปนผูมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และดํารงไวซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรม

เปาประสงคที่ 2.3 

นักศึกษามีสุขภาพดี

ทั้งดานรางกายและ

จิตใจ

รอยละของกิจกรรม

ที่สงเสริมสุขภาพดี

ทั้งดานรางกายและ

จิตใจนักศึกษาตอ

กิจกรรมนักศึกษา

ทั้งหมด(ม.4)

สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพรางกาย

และจิตใจนักศึกษา

รวม
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

พัฒนาโจทยวิจัยที่

ทันสมัยและสามารถ

นําไปใชประโยชนได

กิจกรรมพบปะแหลงทุนและ

ผูประกอบการภายนอกเพื่อ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาโจทย

วิจัย

        -            10,000         -   รอง ฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

สงเสริมและผลักดัน

วิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพและตอยอด

เชิงพาณิชยเพื่อใหเกิด

ประโยชนในระดับชาติ

และนานาชาติ

กิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อ

การพัฒนาโจทยวิจัย

        -              8,000         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย

สรางบรรยากาศการ

วิจัยที่เอื้อตอนักวิจัยให

สามารถผลิตผล

งานวิจัยที่มีคุณภาพ

กิจกรรมการเชิดชูนักวิจัย

ดีเดน

        -                 500         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

ผูบริหารที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย

เปาประสงค เปาหมาย

55

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

เปาประสงคที่ 3.1

นักวิจัยมืออาชีพและ

เปนที่ยอมรับ

1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอ

จํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย

ประจํา (สกอ.4.3)

180,000
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเปาประสงค เปาหมาย

55

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

20 กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพ

บทความทางวิชาการใน

ฐานขอมูล ISI

        -            10,000         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

โครงการประชุมวิชาการ

ประมง ครั้งที่ 6  และ

นานาชาติ ครั้งที่ 4

        -         200,000         -   คณบดี หัวหนาสํานักงาน

คณบดี

พัฒนาคุณภาพวารสารของ

คณะใหไดมาตรฐาน

        -              1,000         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการ

จัดทําวารสาร

พัฒนาสมรรถนะ

นักวิจัยสูการเปน

นักวิจัยมืออาชีพและ

ไดรับการยอมรับ

กิจกรรมสนับสนุนการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือไดรับเชิญเปน Visiting 

Professor กรรมการ ที่

ปรึกษาอื่นในตางประเทศ

        -            50,000         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

กิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อ

การพัฒนาโจทยวิจัย

        -    ตามตัวชี้วัดที่ 1         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

กิจกรรมพบปะแหลงทุนและ

ผูประกอบการภายนอกเพื่อ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาโจทย

วิจัย

        -    ตามตัวชี้วัดที่ 1         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

2 งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพหรือ

เผยแพร (ม.4)  

(สมศ.5)

เปาประสงคที่ 3.2 

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มี

คุณภาพ และเกิด

ประโยชนใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ

สงเสริมและผลักดัน

วิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพและตอยอด

เชิงพาณิชยเพื่อใหเกิด

ประโยชนในระดับชาติ

และนานาชาติ

สนับสนุนการตีพิมพ

บทความทางวิชาการ

ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเปาประสงค เปาหมาย

55

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

3 ผลงานวิชาการที่

ไดรับการรับรอง

คุณภาพ (ม.5)  

(สมศ.7)

5 สนับสนุนการจัดทํา

ผลงานวิชาการที่ไดรับ

การรับรองคุณภาพ

ดานระบบและกลไก   

ติดตามการจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ

        -                    -           -   คณบดี รองฯวิชการ

4 งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน 

(ม.6)  (สมศ.6)

15 สงเสริมการผลิตผล

งานวิจัยสูการสราง

นวัตกรรมเชิงพาณิชย

และนําไปใชประโยชน

ไดจริง

กิจกรรมสงเสริมงานวิจัยสู

การนําไปใชประโยชนไดจริง

        -            25,000         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

5 30 กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพ

บทความทางวิชาการใน

ฐานขอมูล ISI

        -    ตามตัวชี้วัดที่ 2         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

พัฒนาคุณภาพวารสารของ

คณะใหไดมาตรฐาน

        -    ตามตัวชี้วัดที่ 2         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการ

จัดทําวารสาร

รอยละบทความ

วิจัยที่ไดรับการ

อางอิง(Citation)ใน

 Refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติและ

นานาชาติตอ

อาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

(ม.7)

เพิ่มคุณภาพของ

งานวิจัยใหไดมาตรฐาน
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเปาประสงค เปาหมาย

55

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

6 กิจกรรมสงเสริมการ

สรางสรรคผลงานเพื่อจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร

        -              5,000         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย

กิจกรรมสงเสริมการผลิตผล

งานวิจัยบูรณาการสูการ

สรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย

และนําไปใชประโยชนไดจริง

        -            10,000         -   รองฯ วิชาการ คณะกรรมการวิจัย

7 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์

และ/หรือ ได

รับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่

เชื่อถือไดตอ

อาจารยประจํา

และ/หรือนักวิจัย

ประจํา (ม.9)

100 สนับสนุนการจัดทํา

คูมือ เอกสาร บทความ

เผยแพรจากการ

วิเคราะหสูองคความรู

ทางการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ํา

กิจกรรมสนับสนุนการจัดทํา

คูมือ เอกสาร บทความ

เผยแพรจากการวิเคราะหสู

องคความรูทางการประมง

และทรัพยากรทางน้ํา

        -           18,000         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย

พัฒนาระบบ กลไก

การบริหารทรัพยสิน

ทางปญญาและ

สนับสนุนผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคให

ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา

1จํานวนผลงานวิจัย

หรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรตอ

อาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

(ม.8)
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเปาประสงค เปาหมาย

55

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

8 5 กิจกรรมสงเสริมการ

สรางสรรคผลงานเพื่อจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร

        -    ตามตัวชี้วัดที่ 6         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย

ดานระบบและกลไก     

จัดทํากลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค

        -                    -           -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย

จัดทําและปรับปรุงศูนยองค

ความรูประมงแมโจ เพื่อเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต

        -                    -           -   รองฯ วิชาการ

และกรรมการ

วิจัย

วีระวัฒน

เปาประสงคที่ 3.3

ปจจัยสนับสนุนที่

เอื้อตอการวิจัย

9 ระดับความพึง

พอใจของนักวิจัย

ตอปจจัยสนับสนุน

ตางๆ ดานการวิจัย

 (คณะ)

3.51 การบริหารครื่องมือ

วิทยาศาสตรเพื่อ

สนับสนุนดานการวิจัย

ดานระบบและกลไก       

การสํารวจความพึงพอใจ

การบริหารเครื่องมือ

วิทยาศาสตร (บอ, หองแลป,

 อุปกรณพื้นฐาน, เครื่องมือ

วิทยาศาสตรชั้นสูง) เพื่อ

สนับสนุนดานการวิจัย

        -                    -           -   รองฯ วิชาการ

และกรรมการ

วิจัย

นางสาวน้ําเพชร

ระบบและกลไก

การจัดการความรู

จากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

(สกอ.4.2)

พัฒนาระบบและกลไก

การจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเปาประสงค เปาหมาย

55

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

เปาประสงคที่ 3.4

มีเครือขายการวิจัย

ที่ครอบคลุมและ

เขมแข็ง

10 จํานวนเครือขาย

ความรวมมือดาน

การวิจัย (คณะ)

1 สรางเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัย

กับหนวยงานภายใน 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

ชุมชน และ

ผูประกอบการ

กิจกรรมสรางเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัยเชิง

บูรณาการกับหนวยงาน

ภายใน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

ชุมชน และผูประกอบการ

        -            10,000         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย

เปาประสงคที่ 3.5 

มีระบบการบริหาร

งานวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล

11 ระบบและกลไก

การพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค  

(สกอ.4.1)

4 พัฒนาและปรับประ

ระบบบริหารจัดการ

งานวิจัยใหมีความ

คลองตัวและมี

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและระบบการ

วิจัยของคณะ

        -              2,500         -   รองวิชาการฯ คณะกรรมการวิจัย

        -         350,000         -   รวม
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30 พัฒนาคณะเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิตของคน

ทุกระดับ

กิจกรรมพัฒนาและจัดตั้ง

ฐานเรียนรูในชุมชนเพื่อเปน

แหลงเรียนรู

        -        20,000         -   รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานดานบริการ

วิชาการใหเกิด

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาระบบ

บริหารจัดการหนวยบริการ

วิชาการ

        -        10,000         -   รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

การบูรณาการงาน

บริการวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและ

วิจัยอยางยั่งยืน

กิจกรรมการบูรณาการ

งานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย

        -        20,000         -   รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

 เมงอําพัน /   ดร.

ดวงพร อมรเลิศ

พิศาล

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

1 ระดับความสําเร็จของ

การบูรณาการผลงาน

บริการวิชาการสูพันธ

กิจอื่นๆของคณะ (ม.2)

 (สกอ.5.1) (สมศ.8)

เปาประสงคที่ 4.1  

คณะเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิต

ของคนทุกระดับ

เปาหมาย

55

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 4 การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

ผูบริหารที่รับผิดชอบ คณบดี 

เปาประสงค
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ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

งบประมาณโครงการ/กิจกรรมเปาหมาย

55

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัดเปาประสงค

5 สงเสริมและสนับสนุน

การบริการวิชาการที่

กอใหเกิดรายได

กิจกรรมจัดตั้งศูนยพัฒนา

ทรัพยากรประมงเชิง

พาณิชย

        -        10,000         -   รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

สรางเครือขายความ

รวมมือดานบริการ

วิชาการกับหนวยงาน

ภายนอก

กิจกรรมจัดตั้งกลุมมีนกร

อาสา

        -        25,000         -   รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

 / นายกสโมสร

นักศึกษาคณะฯ

การบริการวิชาการดาน

การประมงระดับ

นานาชาติ

กิจกรรมการบูรณาการ

งานบริการวิชาการกับการ

ใหบริการกลุมนักศึกษา

และนักวิจัยในระดับ

นานาชาติ

        -        10,000         -   รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

เปาประสงคที่ 4.2  

เปนคณะที่สนองงาน

โครงการใน

พระราชดําริ

3 จํานวนกิจกรรมที่

สนองงานโครงการใน

พระราชดําริ (คณะ)

1 สงเสริมและสนับสนุน

โครงการในพระราชดําริ

กิจกรรมสืบสานโครงการ

ในพระราชดําริ

        -          5,000         -   ผศ.อภินันท  

สุวรรณรักษ

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

        -      100,000         -   

กระบวนการบริการ

ทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

(สกอ.5.2)   (สมศ.9)

2

รวม
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

1 5 พัฒนาระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

ดานระบบและกลไก  

จัดทําระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

       -                -           -   หัวหนา

สํานักงานคณบดี

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนการบูรณางาน

ดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา

กิจกรรมการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา

       -       20,000         -   คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

นางสาวอรพรรณ

กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู

อาวุโส

       -         8,000         -   

กิจกรรมการถวายเทียน

พรรษา

       -         7,000         -   

พัฒนาสุนทรียในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม Fisheries  Eco        -        10,000         -   

นางสาวอรพรรณ

ระบบและกลไก

การทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.

6.1) (สมศ.10,11)

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนใหนักศึกษาและ

บุคลากรมีสวนรวมในการ

สืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงามไมใหสูญ

หาย

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเปาหมาย

55

เปาประสงคที่  5.1  

มีการสงเสริมและ

สนับสนุนการดํารง

ศิลปวัฒนธรรมและ

รักษาระบบนิเวศของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 5  การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

ผูบริหารที่รับผิดชอบ หัวหนาสํานักงานคณบดี

เปาประสงค ผูรับผิดชอบ

รอง (S)
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเปาหมาย

55

เปาประสงค ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

รวบรวมองคความรูที่

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและภูมิ

ปญญาเกษตรไทยดานการ

ประมง

กิจกรรมอุทยาวิถีชีวิต

และภูมิปญญาเกษตรไทย

ดานการประมง

       -       15,000         -   คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.อภินันท

2 จํานวนเครือขาย

ชุมชนหรือองคการ

ที่ใหความรวมมือ

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ดานการประมง 

(คณะ)

1 สงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

กิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

       -       20,000         -   คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ประจวบ

3 ความพึงพอใจของ

ชุมชนหรือองคการ

ที่ใหความรวมมือ

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ดานการประมง 

(คณะ)

80

       -       80,000         -   รวม

เปาประสงคที่ 5.2 

มีเครือขายความ

รวมมือดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

1 5 ดานระบบและกลไก         -                -          -   

ดําเนินการตามแผนพัฒนา

ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จ

ของแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานของบุคลากร

        -      170,000        -   คณบดี หัวหนา

สํานักงานคณบดี

        -          -   

กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ

ใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน

        -         20,000        -   คณบดี หัวหนา

สํานักงานคณบดี

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัด

เปาประสงคที่ 6.1

บุคลากรมีทักษะ

ระดับมืออาชีพและ

เหมาะสมตอการ

พัฒนาคณะ

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

การบริหารทรัพยากร

มนุษยตามแผนพัฒนา

บุคลากร

ระดับความสําเร็จ

ของแผนพัฒนา

บุคลากร (ม.1) 

(สกอ.2.4)

นางสาวอัจฉรากิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพแกคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ

สนับสนุนใหบุคลากรมี

ความกาวหนาตามเสนทาง

ในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผูบริหารที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา / คณบดี

เปาประสงค เปาหมาย

55

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

คณบด/ีหัวหนา

สํานักงานคณบดี

      10,000

สนับสนุนใหมีการปรับ

โครงสรางการบริหารเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลง
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย

55

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

2 การพัฒนาสถาบัน

สูสถาบันเรียนรู 

(สกอ.7.2)

4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ถายทอดองคความรูทั้งภายใน

และภายนอกองคกร (KM)

        -         20,000        -   งานแผนฯ

ดานระบบและกลไก         -                -          -   

กําหนดประเด็นความรูและเปา

หมยการจัดการความรูให

สอดคลองกับพันธกิจคณะ

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่

จะพัฒนาความรูและทักษะอยาง

รวบรวมความรูตามประเด็นที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอยางเปนระบบ โดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร

3 4 ดานระบบและกลไก

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน

ระบบสารสนเทศ

จัดทําแผนระบบสานสนเทศ

จัดทําระบบสารสนเทศดานการ

บริหารและการตัดสินใจ

ประเมินความพึงพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศ  และนําผล

ประเมิน ฯ มาปรับปรุง

 นายวีระวัฒน       -   

รองฯแผน/

หัวหนา

สํานักงานคณบดี

คณะกรรมการ

จัดทําแผน

ระบบสนเทศ

เปาประสงคที่ 6.2 

มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ

        -   ปรับปรุงระบบบริหารความ

เสี่ยงอยางตอเนื่องและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง

มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ(สกอ 

7.3)

พัฒนาระบบการจัดการ

ความรูใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู

             -   
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย

55

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

4 ภาวะผูนําของสภา

สถาบัน ผูบริหาร

หรือกรรมการ

ประจําคณะ(ม.4) 

(สกอ.7.1) (สมศ.

2)

5 พัฒนาคุณภาพของการ

กํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของสภาสถาบัน

ดานระบบและกลไก          

จัดทําระบบ และดําเนินการ

ปฏิบัติงานใหครอบคลุมตาม

บทบาทหนาที่ของสถาบัน

        -                -          -   คณะกรรมการ

ประจําคณะ

หัวหนา

สํานักงานคณบดี

5 การปฏิบัติตาม

บทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารสถาบัน 

(ม.5) (สกอ.7.1) 

(สมศ.13)

4.2 พัฒนาคุณภาพของการ

กํากับดูแลตามหนาที่และ

บทบาทของผูบริหาร

สถาบันสถาบัน

ดานระบบและกลไก         จัดทํา

ระบบ และดําเนินการปฏิบัติงาน

ใหครอบคลุมตามบทบาทหนาที่

ของผูบริหารสถาบันสถาบัน

        -                -          -   ผูบริหาร หัวหนา

สํานักงานคณบดี

6 ผลการปฏิบัติ

ราชการของคณะ 

(ม.6)

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

ดําเนินการติดตามและ

วิเคราะหผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

ดานระบบและกลไก        จัดทํา

ระบบติดตามและวิเคราะหผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ

        -                -          -   คณบดี งานแผน

7 ผลการประกัน

คุณภาพภายในของ

คณะ (ม.7)  (สกอ.

4.5 กิจกรรมพัฒนาระบบการ

วางแผนและการประกันคุณภาพ

การศึกษา

        -         15,000        -   รองฯแผน

8 ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

สมศ.รอบ3 (ม.8)

3.51

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา/งานฯ

แผน

เปาประสงคที่ 6.3

มีระบบบริหาร

จัดการที่ดีและ

นํามาใชทั่วทั้งองคกร

สนับสนุนใหมีการใชระบบ

การประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพื่อใหเกิด

พัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย

55

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

9 กระบวนการพัฒนา

แผน (สกอ.1.1)

5 กิจกรรมทบทวนผลงานประจําป

จัดทําแผนยุทธศาสตร และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2556

        -         95,000        -   

ดานระบบและกลไก

จัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลอง

ตามนโยบายสถาบัน และ

ครอบคลุมครบ 4 พันธกิจจาก

การมีสวนรวมของบุคลากร

ถายทอดแผนกลยุทธสูบุคลากร

กําหนดคาเปาหมายแตละตัวบงชี้

เพื่อวัดความสําเร็จของแผน

ดําเนินงานตามแผน และประชุม

ติดตาม ประเมินผล รวมทั้ง

รายงานตอผูบริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการประจําคณะ 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป

คณะกรรมการ

พัฒนา

วิสัยทัศนและ

ยุทธศาสตร

รอง ฯ แผน/งาน

แผน ฯ

        -                -   

พัฒนากระบวนการจัดทํา

แผนการปฏิบัติการระยะ

ยาว 5 ป และแผนปฏิบัติ

การประจําป และติดตาม

ประเมินผล

       -   
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย

55

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

10 5 ดานระบบและกลไก

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง โดย   วิเคราห

และระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยง รวมทั้ง

ประเมินโอกาศและผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้น เสนอตอคณะกรรมการ

ประจําคณะ และถายทอดแก

บุคลากรทุกระดับ

ติดตาม ประเมินตามแผน อยาง

นอยปละ 2 ครั้งและรายงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะ และ

บุคลากรรับทราบทุกระดับ

นําผลการประเมินไปปรับใชใน

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ในรอบปตอไป

ปรับปรุงระบบบริหารความ

เสี่ยงอยางตอเนื่องและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง

ระบบบริหารความ

เสี่ยง (สกอ.7.4)

        -                -          -   งานแผน ฯคณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

ผูรับผิดชอบ

รอง (S)

ตัวชี้วัดเปาประสงค เปาหมาย

55

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

หลัก (O)

ดานระบบและกลไก         -                -          -   

12 ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ (สกอ.

8 )

5

จัดทํารายงาน และวิเคราะหทาง

การเงินอยางเปนระบบ และ

รายงานตอผูบริหารระดับสูง 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

วิเคราะหความคุมคาและคุมทุน

ของทรัพยากร

        -      330,000        -   รวม

ระดับความสําเร็จ

ในการใชจาย

งบประมาณตาม

แผน (ม.9)

เปาประสงคที่ 6.4

มีการบริหาร

จัดการทรัพยสิน

อยางคุมคาและคุม

ทุน

5 พัฒนาระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ

11

วางแนวทางการจัดหา จัดสรร

และวางแผนการใชงบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 

ตรวจสอบได และสอดคลองตาม

พันธกิจพัฒนาคณะและบุคลากร

งานการเงินและ

บัญชี

ผูบริหาร

สรางเครือขายที่มี

ศักยภาพดานการเงิน เพื่อ

สนับสนุนงบประมาณใน

การวิจัย บริการวิชาการ 

ทุนการศึกษา การดูงาน

ตางประเทศ

จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ให

มีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ

คณะ
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 แผนดิน รายได แหลงอื่น

1. การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

10 11 -    190,000.00      -    190,000.00        

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข 4 10 -    120,000.00      -    120,000.00        

3. ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม 11 13 -    350,000.00      -    350,000.00       

4. การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนอง

งานโครงการในพระราชดําริ

3 7 -    100,000.00      -    100,000.00        

5. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 3 6 -    80,000.00        -    80,000.00          

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 12 6 -    330,000.00      -    330,000.00       

รวม 43 53 1,170,000.00  1,170,000.00   

งบประมาณประเด็นยุทธศาสตร จํานวนตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรม/

โครงการ

รวม

สรุปรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร



๙๒ 

 

 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

สํานักงานคณบดี 

งานบรหิารและธุรการ 

 

 

งานบรกิารการศกึษาและกจิการนักศกึษา 

งานคลังและพัสดุ 

งานบรกิารวชิาการและวจิยั 

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

หลักสูตรระดับปรญิญาโท 

โครงสรางหนวยงาน 

 

 ๑. โครงสรางองคกร 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๙
๓

 

๒.  โครงสรางการบรหิาร 

คณบดี 

 คณะกรรมการสงเสรมิกจิการ

 

คณะกรรมการประจาํคณะ 

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

งานบรหิารและธุรการ 

 

 งานคลังและพัสดุ 

งานบรกิารการศกึษาและกจิการนักศกึษา 

งานบรกิารวชิาการและวจิยั 

ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาเอก 

ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาโท 

 รองคณบดี คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 รองคณบดีฝายวชิาการและวจิัย 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศกึษา

และกจิการพเิศษ 

รองคณบดีฝายวางแผนและ

มาตรฐานการศกึษา 



 

 

๙
๔

 

แผนการดําเนินงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

กจิกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

๑. จัดทําแผนการควบคุมภายในและแผน

บรหิารความเสี่ยง 

            

๒. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและ

บรหิารความเสี่ยง 

            

๓. ดําเนนิการตามแผนควบคุมภายในและ

บรหิารความเสี่ยง 

            

๔. ตดิตามและนําผลมาปรับปรุง             

๕. รายงานผล             

๖. ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง             

๗. สงรายงานใหสํานักงานคุณภาพฯ              

 



 

๙
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แบบรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้าํ 

 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

ดานทรัพยากร     

๑.   การเงนิ     

 ๑.๑ การใชเงนิไมตรงตาม

 แผนที่วางไว 

๑.  กําหนดใหเจาหนาที่การเงนิจัดทํารายงาน

และวเิคราะหการใชเงนิตามรายไตรมาส

เสนอผูบริหาร 

- - - 

 ๒. จัดทาํรายงานใหผูบริหารตดิตามการใชเงนิ

ตามรายไตรมาส และตดิตามการดําเนนิ

โครงการที่ตัง้ไวใหเปนไปตามแผน 

   

 3.  กําหนดใหเจาหนาที่การเงนิวเิคราะห

แนวโนมงบประมาณรายรับ เพื่อใชเปน

ขอมูลในการวางแผนการจัดหางบประมาณ 

 

 

 
 

   

มจ. ๐๐๑ 



 

๙
๖ 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

๒.  งบประมาณ     

 ๒.๑ การรับนักศกึษาไม

 เปนไปตามแผนที่วางไว

 ทําใหงบประมาณที่

 ไดรับลดลง 

1. สงเสริมใหคณาจารยจดัทาํรูปแบบการเรียน

การสอนที่นาสนใจและทันสมยั เพื่อกระตุน

ใหนักศกึษาเขามาเรียนมากขึ้น 

- - - 

 2. จัดทาํ face book ของคณะ เพื่อใช 

 เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรรูปแบบการ

เรียนการสอนที่นาสนใจและทนัสมยัของ

คณาจารย เพื่อจงูใจใหนักศกึษาเขามาเรียน

ในคณะมากขึ้น 

   

 3. ขอความรวมมอืใหคณาจารยประชาสัมพันธ

หลักสูตรคณะผานการจัดโครงการบริการ

วชิาการใหแกผูเขารับการอบรมหรอืเขามา

ศกึษาดูงานตามฐานเรียนรูตางๆ เพื่อเปนการ

กระตุนใหผูสนใจเขามาศกึษาในคณะเพิ่มขึ้น

อกีชองทางหนึ่ง 

 

 

 

 

   



 

๙
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ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

๓.  ระบบ IT     

 ๓.๑ บุคลากรขาดความ

  เขาใจการใชกระดาน

  สนทนาอยางถูกตอง 

1. จัดทาํประกาศขัน้ตอนการใชกระดาน

สนทนาที่ถูกตองตอผูใชระบบ 

- - - 

2. จัดทาํระบบคัดกรองขอมูลหรอืคําพูดที่ไม

เหมาะสม และตรวจสอบขอมลูอยาง

สม่ําเสมอ 

   

 3.  กําหนดหลักเกณฑในการใชกระดาน

สนทนาที่ถูกตองตอผูใชระบบ 

 

   

๔.  อาคารสถานท่ี     

 ๔.๑ อุปกรณการเรียนการ

  สอน เสีย่งตอการสูญ

  หายเนือ่งจากเจาหนาที่มี

  ไมเพยีงพอจงึดูแลไม

  ทั่วถึง 

 

1.  ใหเจาหนาทีต่รวจสอบอุปกรณการเรียน

การสอนอยางสม่ําเสมอ 

๑. หองปฏบิตักิารบางสวน

ยังดูแลไมทั่วถึง  

เนื่องจากเจาหนาทีดู่แล

หองปฏบิตักิารมไีม

เพยีงพอ 

 

๑. เพิ่มเจาหนาที่ดูแล

หองปฏบิตักิาร 

๓๐ กันยายน ๒๕๕5 / 

คณบด ี

2. ประสานงานกับทาง

สวนกลางของ

มหาวทิยาลยัตามนโยบาย

การตดิกลองวงจรปด

ใหกับทางคณะ เพื่อ

ปองกันการสูญหายของ

ทรัพยสิน 
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ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

๕.  ครุภัณฑ     

 ๕.๑ ครุภัณฑบางสวนเร่ิม

  ชํารุด และเสื่อมสภาพ 

1.  กําหนดใหเจาหนาทีต่รวจสอบและตดิตาม

 ครุภัณฑการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  

2.  มอบหมายใหคณะกรรมการหองปฏบิัตกิาร

 กลางประชุม เพื่อวเิคราะหและจัดทําแผน

 เสนอซื้อครุภัณฑ เพือ่ทดแทนของที่ชํารุด

 อยางสม่าํเสมอ และเสนอตอที่ประชุม

 คณะกรรมการประจําคณะ 

 

1. อุปกรณการเรียนการ

สอนบางสวนยงัพบ

การชํารุด และมไีม

เพยีงพอกับความ

ตองการใชงาน  

๑. ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ

อุปกรณการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องและเปนประจํา 

และรายงานผลตอ

คณะกรรมการหองปฏบิัต ิ

การกลาง เพื่อวิเคราะหเสนอ

แผนการจัดซื้อและซอมแซม

ใหตรงกับความตองการใช

งาน และเสนอเรื่องตอ

คณะกรรมการประจําคณะ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕5 / 

คณะกรรมการ 

หองปฏบิตักิารกลางคณะ 

  

 

 

 ๒. ตรวจสอบอุปกรณและ

รายงานผลเมือ่สิ้น

ปงบประมาณ เพื่อวางแผน

จัดสรรงบประมาณรองรับ

การจัดซื้ออุปกรณการเรยีน

การสอนที่จําเปน 

 

 

 

 



 

๙
๙

 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

ดานยุทธศาสตร     

๑. ยุทธศาสตร     

 ๑.๑ การวางแผนยุทธศาสตร

  ในบางสวนยังไม 

  สอดคลองกับเปาหมาย 

  ของคณะ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาวสิยัทัศนและ

ยุทธศาสตรประชุมเพือ่จัดทําแผน

ยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับเปาหมายของ

คณะ 

- - - 

 2.  กําหนดใหงานนโยบาย แผนและประกัน

คุณภาพ ตดิตาม ตรวจสอบ ผลการ

ดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร อยางนอย

ปละ ๒ คร้ัง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนาวสิยัทัศนและยุทธศาสตรพรอม

ตดิตาม ประเมนิผล แลวนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

๑
๐๐ 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

๒.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ :

 การผลติบัณฑติท่ีมี

 มาตรฐาน และคุณภาพ 

 ตามความตองการของ

 ประเทศ 

    

 ๒.๑ ผลการดาํเนนิงาน

  บางสวน ไมตรงตาม

  ยุทธศาสตรที่วางไว 

1.  กําหนดใหงานนโยบาย แผนและประกัน

คุณภาพ ตดิตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนนิงานเปนประจําทุกเดอืน และรายงาน

ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

รับทราบขอเสนอแนะ และแจงให

ผูรับผดิชอบนําไปดําเนนิการตอไป 
 

- - - 

๓.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  

 :ความเปนเลศิดานการ

 วจิัยและนวัตกรรม 

    

 ๓.๑  ผลการดําเนนิงาน

  บางสวนไมตรงตาม

  ยุทธศาสตรที่วางไว 

1.  กําหนดใหงานนโยบาย แผนและประกัน

คุณภาพ ตดิตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนนิงานเปนประจําทุกเดอืน และรายงาน

ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

รับทราบขอเสนอแนะ และแจงให

ผูรับผดิชอบนําไปดําเนนิการตอไป 

- - - 



 

๑
๐๑

 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 

  :การบูรณาการองคความรู

  ท่ีเพิ่มศักยภาพและขดี

  สมรรถนะของชุมชน 

    

  ๔.๑  ผลการดาํเนนิงาน 

  บางสวนไมตรงตาม 

  ยุทธศาสตรที่วางไว 

1.  กําหนดใหงานนโยบาย แผนและประกัน

คุณภาพ ตดิตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนนิงานเปนประจําทุกเดอืน และรายงาน

ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

รับทราบขอเสนอแนะ และแจงให

ผูรับผดิชอบนําไปดําเนนิการตอไป 
 

- - - 

๕.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ 

  :การดํารงศลิปวัฒนธรรม 

 และรักษาระบบนเิวศของ 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

    

 ๕.๑  ผลการดําเนนิงาน 

   บางสวนไมตรงตาม 

   ยุทธศาสตรที่วางไว 

1.  กําหนดใหงานนโยบาย แผนและประกัน

คุณภาพ ตดิตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนนิงานเปนประจําทุกเดอืน และรายงาน

ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

รับทราบขอเสนอแนะ และแจงให

ผูรับผดิชอบนําไปดําเนนิการตอไป 

- - - 



 

๑
๐๒

 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

๖.  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : 

 การบรหิารจัดการท่ีมี

 ประสทิธิภาพโดยยดึ 

   หลักธรรมาภบิาล 

    

 ๖.๑ ผลการดําเนนิงาน

  บางสวนไมตรงตาม

  ยุทธศาสตรที่วางไว 

1.  กําหนดใหงานนโยบาย แผนและประกัน

คุณภาพ ตดิตาม ตรวจสอบผลการ

ดําเนนิงานเปนประจําทุกเดอืน และรายงาน

ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ

รับทราบขอเสนอแนะ และแจงให

ผูรับผดิชอบนําไปดําเนนิการตอไป 

 

- - - 

ดานการปฏบิัตงิาน     

๑.  กระบวนการบรหิาร

 จัดการ 

    

 ๑.๑ บุคลากรยังไมสามารถ

  ทํางานแทนกันไดในบาง

  งาน 

 

 

 

1.  จดัทําขัน้ตอนการปฏบิัตงิานของแตละงาน - - - 

2.  จดัทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) 

ดานการบริหารงานภายในงานสํานักงาน

คณบด ีเพื่อสรางความรูความเขาใจในแต

ละงาน  และรองรับการทํางานที่สามารถ

ทดแทนกันได 

   



 

๑
๐๓

 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

๒.  ระบบงาน     

 ๒.๑ การเรียนการสอนไม

  เปนไปตามแผนการสอน

  ที่กําหนดไว 

1.  ดําเนนิการออกระเบยีบแนวปฏบิัตกิารเรียน

การสอน ในรายวชิาที่ยงัมกีารเรียนการสอน

ไมเปนไปตามแผนการสอนทีกํ่าหนดไวให

คณาจารยและนักศกึษาทราบอยางทั่วถึง  

- - - 

 2.  ผูบริหารตดิตาม ควบคุม และตรวจสอบ

แลวนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการ 

และคณะกรรมการประจําคณะ ตาม

ขัน้ตอนอยางเครงครัด 

 

   

๓.  ระบบประกันคุณภาพ

 การศกึษา 

    

 ๓.๑ บุคลากรบางสวนยังขาด

  ความเขาใจตัวบงช้ีใน

  ระบบประกันคุณภาพ  

  ปการศกึษา ๒๕๕๓ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษา เพื่อสรางความเขาใจตัวบงช้ีใน

ระบบการประกันคุณภาพตามคูมอืป

การศกึษา 2553 อยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

- - - 



 

๑
๐๔

 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

ดานบุคลากรและ 

ดานธรรมาภบิาล 

    

๑.  ความปลอดภัยในการ

 ปฏบิัตงิานของบุคลากร 

    

 ๑.๑ บุคลากรเสี่ยงตอการ

  โดนสารเคมทีี่เปน

  อันตรายระหวาง

  ปฏบิัตงิานในหอง 

  ปฏบิัตกิาร 

1.  ปรับปรุงหองอาบน้าํรองรับ เพื่อใชชําระ

รางกายเมือ่ถูกสารเคม ี

- - - 

2.  ตดิปายระเบยีบการใชอุปกรณและ

หองปฏบิัตกิาร เพื่อการปฏบิัตงิานอยาง

ถูกตองระหวางการใชหองปฏิบัติการ 

   

 3.  ใหคณาจารยและเจาหนาที่แจงระเบยีบ

การใชหองปฏบิตักิารกอนเรียน 

 

   

๒.  จรรยาบรรณของบคุลากร     

 ๒.๑ คณาจารยและบุคลากร 

  ยังขาดความรูความเขาใจ

  ในขอบังคับวาดวย 

  จรรยาบรรณฯ 

1.  คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฯ จัดทาํคูมอื

ขอบังคับมหาวทิยาลัยแมโจ วาดวย

จรรยาบรรณขาราชการและพนักงาน

มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 เพื่อเปนแนวทาง

และบทลงโทษใหแกอาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนไดยดึถอืปฏบิัต ิ

 

- - - 



 

๑
๐๕

 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วธีิการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลอือยู 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

 กําหนดแลวเสร็จ/ผูรับผดิชอบ 

(๕) 

 2.  คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฯ จัดกิจกรรม

ใหความรูความเขาใจดานจรรยาบรรณของ

คณาจารยและบุคลากรอยางถูกตองและ

ทั่วถึง 

   

 3.  คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฯ มกีาร

ประชุมตดิตามกํากับ ควบคุม  ดูแลดาน

จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร

อยางเครงครัด และนํารายงานตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะอยางตอเนือ่ง 

   

 4.  คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฯ  จดัทํา

ชองทางการรองเรียนหากมอีาจารยหรอื

บุคลากรสายสนับสนุนปฏบิัตตินไม

เหมาะสมผานชองทางสายตรงประธาน

จรรยาบรรณ ซึ่งอยูในเว็บไซตของคณะ 

   

 5.  คณะกรรมการจรรยาบรรณ ฯ  จดัทํา

ระบบวัดผลจรรยาบรรณของคณาจารย 

และบุคลากรคณะ เพื่อเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดสวนเสยี ไดมสีวนรวมในการสะทอน

ดานการปฏบิตัตินของบุคลากรคณะ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) ปจจัยเสี่ยงลดลงอยางนอยรอยละ 70

53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาประสงคที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรคสูสังคมโลก 

1.1.1 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอหลักสูตร

ระดับ -     -      3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 1.1.1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ

ไมไดดําเนินการสํารวจ หรือสํารวจ

ไมทันรอบการประเมิน

3 3 9 สูง 4,6

1.1.1.2 ความนาเชื่อถือของผล

การสํารวจ เชน กลุมเปาหมายนอย

 แบบสํารวจไมไดมาตรฐาน

3 3 9 สูง 4,6

1.1.2 รอยละของหลักสูตรที่

ไดรับการรับรองมาตฐานตาม  

TQF

รอยละ -     33.33 100 100 100 100 100 1.1.2.1 ขั้นตอนในการจัดทํา

หลักสูตรใหเขาตามเกณฑ TQF มี

ความซับซอน ทําใหไมสามารถทํา

การไดตามกําหนดเวลา

2 5 10 สูง 4,6

รอยละ 76.60 76.40 78 80 82 84 86 1.1.3.1 จํานวนแบบสํารวจที่

ไดรับมีจํานวนนอยกวาเปาหมาย

4 3 12 สูง 4,6

1.1.3.2 นักศึกษาบางสวนขาด

ทักษะดาน IT และภาษาตางประเทศ

3 3 9 สูง 4

แผนการบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559)

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ

(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

1.1.3 รอยละความพึงพอใจ

ของนายจางตอคุณลักษณะของ

บัณฑิตคณะ

มจ.003 (1) 
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53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

รอยละ 67.1 69.68 70 71 72 73 74 1.1.4.1 การประมวลผลในระบบ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยพบ

ขอมูลคลาดเคลื่อน ทําใหขาด

ความนาเชื่อถือ

3 4 12 สูง 4,6

1.1.4.2 จํานวนแบบสํารวจที่

ไดรับมีจํานวนนอยกวาเปาหมาย

3 3 9 สูง 4,6

1.1.4.3 นักศึกษาบางสวนขาด

ความเขาใจตอการกรอกขอมูลใน

ระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4

1.1.4.4 ขาดการสงเสริมการ

เตรียมความพรอมใหนักศึกษา

กอนจบ

1 3 3 ปานกลาง 4

1.1.5 ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ -     12.50 20 23 25 25 25 1.1.5.1 ขาดการสงเสริมให

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานใน

ระดับชาติและนานาชาติ

1 3 3 ปานกลาง 4

1.1.6 รอยละของอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ

รอยละ 52.9 52.94 55 60 65 70 75 1.1.6.1 ขาดการจัดทําแผน และ

ติดตามการขอตําแหนงทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง

4 3 12 สูง 5

1.1.4 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป
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โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

1.1.7 ระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 1.1.7.1 ขาดการจัดทําและ

ดําเนินการตามระบบและกลไก

การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

1 3 3 ปานกลาง 4

1.1.72 ขาดการนําผลการ

ประเมินของนักศึกษาไปพัฒนา

หรือปรับปรุงการเรียนการสอน

2 3 6 ปานกลาง 4

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 1.2.1.1 ขาดการกระตุนให

คณาจารยทํางานวิจัยในชั้นเรียน

2 3 6 ปานกลาง 4

1.2.1.2 ขาดการจัดทําระบบและ

กลไกในการจัดการเรียนการสอน

1 3 3 ปานกลาง 4

เปาประสงคที่ 1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

1.3.1 รอยละความพึงพอใจตอ

สถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา

รอยละ 79.80 81.20 80 81 82 83 84 1.3.1.1 อุปกรณใน

หองปฏิบัติการบางสวนเริ่มชํารุด 

และมีไมเพียงพอตอการใชงาน

4 4 16 สูงมาก 1,6

1.3.1.2 สภาพแวดลอมทั้งใน

และนอกหองเรียนไมเอื้อตอการ

เรียนการสอน

3 3 9 สูง 1

เปาประสงคที่ 1.2 มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่สรางสรรค

1.2.1 ระบบและกลไกในการ

จัดการเรียนการสอน
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โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

เปาประสงคที่ 2.1 นักศึกษาและศิษยเกามีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

2.1.1 ระบบและกลไกในการ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 2.1.1.1 ขาดการจัดทําแผน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

และดําเนินงานตามแผนที่กําหนด

3 3 9 สูง 4

2.1.1.2 ขาดการประเมิน

ความสําเร็จของแผนกิจกรรมและ

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

3 3 9 สูง 4

ระดับ -     4 4 5 5 5 5 2.1.2.1 ขาดการจัดทําระบบและ

กลไกการใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสาร

3 3 9 สูง 4

2.1.2.2 ขาดการนําผลการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการ

เพื่อสนองความตองการแก

นักศึกษาและศิษยเกา

3 3 9 สูง 4

2.1.2.3 ขาดการจัดบริการดาน

ตาง ๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกา

อยางครบถวน

2 3 6 ปานกลาง 4

2.1.2 ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร
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โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

เปาประสงคที่ 2.2 นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

2.2.1 ระดับความสําเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่

จัดใหกับนักศึกษา

ระดับ -     5 4 4 4 4 4 2.2.1.1 ขาดการกําหนด

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม

ไวเปนลายลักษณอักษร

3 3 9 สูง 4

2.2.1.2 ขาดการเผยแพร

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

ครอบคลุมผูเกี่ยวของในคณะอยาง

ทั่วถึงทุกระดับ

3 3 9 สูง 4

2.2.1.3 ขาดการระบุตัวบงชี้และ

เปาหมายวัดความสําเร็จใน

กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

3 3 9 สูง 4

เปาประสงคที่ 2.3 นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ

2.3.1 รอยละของกิจกรรมที่

สงเสริมสุขภาพดีทั้งดานรางกาย

และจิตใจนักศึกษาตอกิจกรรม

นักศึกษาทั้งหมด

รอยละ -     -      20 20 20 20 20 2.3.1.1 การจัดทํากิจกรรมไม

เปนไปตามแผนที่วางไว

3 3 9 สูง 4
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โอกาส
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ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

เปาประสงคที่ 3.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

3.1.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

บาท 461764 947677 180000 185000 190000 195000 200000 3.1.1.1 ขาดการจัดทํา

ยุทธศาสตรดานการวิจัยที่

สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน

1 3 3 ปานกลาง 4

เปาประสงคที่ 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ

3.2.1 งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร

รอยละ -     40.27 20 25 30 35 40 3.2.1.1 เกณฑกําหนดภาระงาน

สอนใน TOR คอนขางสูง ทําให

คณาจารยขาดเวลาในการจัดทํา

งานวิจัยตีพิมพ

3 3 9 สูง 3

3.2.1.2 ขาดการผลักดันให

คณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยที่มี

ระดับคุณภาพงานวิจัยที่ไดรับ

มาตรฐาน

1 3 3 ปานกลาง 4

3.2.2 ผลงานวิชาการที่ไดรับ

การรับรองคุณภาพ

รอยละ 5.56 0 5 5 5 5 5 3.2.3.1 ขาดการติดตามให

คณาจารยจัดทําผลงานวิชาการที่

ไดรับการรับรองคุณภาพ

4 3 12 สูง 4

3.2.3 งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

รอยละ 266.67 12.50 15 20 25 30 35 3.2.3.1 ขาดงบประมาณในการ

สนับสนุนการจัดทํางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

3 3 9 สูง 1,4
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การประเมินความเสี่ยง 

3.2.4 รอยละบทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิง(Citation)ใน 

Refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

รอยละ 47.06 29.41 30 35 40 45 50 3.2.4.1 ขาดการผลักดันให

คณาจารยการตีพิมพผลงานวิจัยที่

ไดรับการอางอิง (Citation)ใน 

Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติ

อยางจริงจัง

2 3 6 ปานกลาง 4

3.2.5 จํานวนผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตรตออาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา

ผลงาน 0 0 1 1 1 1 1 3.2.5.1 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดทํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร

4 2 8 สูง 1,4

3.2.6 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์

และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารย

ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

รอยละ 380 235.6 100 100 100 100 100 3.2.6.1 ขาดการติดตามผลงาน

วิชาการเพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์และ/หรือ

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือได

1 1 2 ต่ํา 4
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การประเมินความเสี่ยง 

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 3.2.7.1 ขาดการจัดทําระบบ

และกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย และดําเนินการอยาง

เปนระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4

3.2.7.2 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณในการนําผลงานวิจัย

ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ

รับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอก

2 3 6 ปานกลาง 1,4

เปาประสงคที่ 3.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย

3.3.1 ระดับความพึงพอใจของ

นักวิจัยตอปจจัยสนับสนุนตางๆ 

ดานการวิจัย

ระดับ -     -      3.51 3.55   3.60   3.65   3.70   3.3.1.1 ครุภัณฑที่เอื้อตอการทํา

วิจัยบางสวนชํารุด และเสื่อมสภาพ

 อาจสงผลใหการประเมินความพึง

พอใจของนักวิจัยต่ํากวาเปาหมาย

ที่กําหนด

4 4 16 สูงมาก 1

เปาประสงคที่ 3.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุมและเขมแข็ง

3.4.1 จํานวนเครือขายความ

รวมมือดานการวิจัย

เครือขาย -     -      1 1 2 2 3 3.4.1.1 ขาดการดําเนินการและ

ติดตามการสรางเครือขายความ

รวมมือดานงานวิจัยที่เขมแข็ง

อยางตอเนื่อง

2 3 6 ปานกลาง 4

3.2.7 ระบบและกลไกการ

จัดการความรูจากงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค
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ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

เปาประสงคที่ 3.5  มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.5.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค

ระดับ -     4 4 5 5 5 5 3.5.1.1 ขาดการจัดทําระบบและ

กลไกบริหารงานวิจัย และ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4

3.5.1.2 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณ และการติดตามขอมูล

งานบูรณการกระบวนการวิจัยกับ

การจัดการเรียนการสอน

2 3 6 ปานกลาง 1,4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

เปาประสงคที่ 4.1  คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

4.1.1 ระดับความสําเร็จของ

การบูรณาการผลงานบริการ

วิชาการสูพันธกิจอื่นๆของคณะ

รอยละ -     18 30 30 30 30 30 4.1.1.1 ขาดการนําผลการ

ประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย

3 3 9 สูง 4

4.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบและ

ดําเนินการตามกลไกการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม

2 3 6 ปานกลาง 4
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53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

4.1.1.3 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณ และการติดตาม

ขอมูลการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย

2 3 6 ปานกลาง 1,4

4.1.2 กระบวนการบริการทาง

วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 4.1.2.1 ขาดการนําผลการ

ประเมินประโยชนหรือผลกระทบ

ของการใหบริการวิชาการไป

พัฒนาระบบและกลไกหรือ

กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

3 3 9 สูง 4

4.1.2.2 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณที่สงเสริมความ

รวมมือดานบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

2 3 6 ปานกลาง 1,4

เปาประสงคที่ 4.2 เปนคณะที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ

4.2.1 จํานวนกิจกรรมที่สนอง

งานโครงการในพระราชดําริ

กิจกรรม -     1 1 2 2 3 3 4.2.1.1 การจัดทํากิจกรรมที่

สนองงานโครงการในพระราชดําริ

ไมเปนไปตามแผนที่วางไว

2 3 6 ปานกลาง 4
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53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคที่ 5.1 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

5.1.1 ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 5.1.1.1 ขาดการกําหนดตัวบงชี้

ประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษาอยาง

ชัดเจน และนําผลการประเมิน

ปรับปรุง

2 3 6 ปานกลาง 4

5.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบและ

กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

2 1 2 ต่ํา 4
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โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

เปาประสงคที่ 5.2 มีเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.2.1 จํานวนเครือขายชุมชน

หรือองคการที่ใหความรวมมือใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดานการประมง

เครือขาย -     -      1 2 2 2 3 5.2.1.1 ขาดการดําเนินงาน และ

การติดตามความรวมกับเครือขาย

ชุมชนหรือองคการที่ใหความ

รวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

2 3 6 ปานกลาง 4

5.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน

หรือองคการที่ใหความรวมมือใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดานการประมง

รอยละ -     -      80 82 84 85 85 5.2.2.1 ขาดการจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจของชุมชน

หรือองคการที่ใหความรวมมือใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดานการประมง

2 3 6 ปานกลาง 4
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53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมตอการพัฒนาคณะ

6.1.1 ระดับความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ -     3 5 5 5 5 5 6.1.1.1 ขาดการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรและ

ดําเนินการอยางเปนระบบ

3 4 12 สูง 4

6.1.1.2 ขาดการประเมินผล

ความสําเร็จของตัวชี้วัดตาม

แผนพัฒนาบุคลากร และนําผล

การประเมินไปปรับปรุง

3 4 12 สูง 4

6.1.1.3 ขาดการติดตามและ

สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก

คณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน

1 2 2 ต่ํา 5

6.2.2 การพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู

ระดับ -     4 4 4 4 5 5 6.2.1.1  ขาดการจัดทําแผนการ

จัดการความรู (KM) และ

ดําเนินการตามแผนที่กําหนด

2 3 6 ปานกลาง 4

6.2.1.2 ขาดการรรวบรวมองค

ความรูตามประเด็นที่ไดจัดทําเพื่อ

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษรอยางเปนระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4
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53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

เปาประสงคที่ 6.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

6.2.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการตัดสินใจ

ระดับ -     4 4 4 4 5 5 6.2.1.1 ขาดการจัดทําระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจที่ครอบคลุมตอการไป

ใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

3 3 9 สูง 4

6.2.1.2 ขาดการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

3 3 9 สูง 4

6.2.1.3 ขาดการแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําระบบ

สารสนเทศของคณะ

2 3 6 ปานกลาง 4

เปาประสงคที่ 6.3  มีระบบบริหารจัดการที่ดีและนํามาใชทั่วทั้งองคกร

6.3.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน

 ผูบริหารหรือกรรมการประจํา

คณะ

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 6.3.1.1 ผูบริหารขาดการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามที่มอบหมาย

2 4 8 สูง 7

6.3.1.2 ผูบริหารขาดการนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

2 4 8 สูง 7
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53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

6.3.2 การปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของผูบริหารสถาบัน

ระดับ -     4.17 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 6.3.2.1 ขอมูลผลการประเมิน

การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

ของผูบริหารขาดความแมนยํา

3 4 12 สูง 4,6

6.3.2.2 หนวยงานที่รับผิดชอบใน

การประเมินผลไมสามารถ

ประเมินผลไดทันตามกรอบ

ระยะเวลาการประเมิน

3 4 12 สูง 4,6

6.3.3 ผลการปฏิบัติราชการ

ของคณะ

ระดับ 4.36 4.25 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 6.3.3.1 ผูรายงานผลกับผู

ประเมินผลมีความรูความเขาใจใน

ตัวชี้วัดไมเปนไปในทิศทางดวยกัน

2 3 6 ปานกลาง 4

6.3.4 ผลการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะ

ระดับ 2.56 4.46 4.50 4.53 4.55 4.57 4.60 6.3.4.1 เกณฑการประเมินมีการ

เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิด

ความไมชัดเจนตอการเก็บขอมูล

2 3 6 ปานกลาง 6

6.3.5 ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก สมศ.รอบ 3

ระดับ -     -      3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 6.3.5.1 เกณฑการประเมินมีการ

เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิด

ความไมชัดเจนตอการเก็บขอมูล

4 5 20 สูงมาก 6
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โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

6.3.6 กระบวนการพัฒนาแผน ระดับ -     5 5 5 5 5 5 6.3.6.1 ขาดกระบวนการ

ถายทอดแผนกลยุทธสูบุคลากรทุก

ระดับ

2 4 8 สูง 4

6.3.6.2 ขาดการจัดทําแผนกล

ยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย

1 4 4 ปานกลาง 4

6.3.7 ระบบบริหารความเสี่ยง ระดับ -     5 5 5 5 5 5 6.3.7.1 การดําเนินงานดานการ

บริหารความเสี่ยงไมเปนไปตาม

แผนการดําเนินงานที่วางไว

2 3 6 ปานกลาง 4

เปาประสงคที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสินอยางคุมคาและคุมทุน

6.4.1 ระดับความสําเร็จในการ

ใชจายงบประมาณตามแผน

รอยละ -     -      5 5 5 5 5 6.4.1.1 ครุภัณฑการเรียนการ

สอนบางสวนเริ่ม  ชํารุด และ

เสื่อมสภาพ อาจสงผลใหมีการใช

จายเงินไมเปนไปตามแผนที่วางไว

4 5 20 สูงมาก 1,6

6.4.1.2 การรับนักศึกษาไม

เปนไปตามแผนที่วางไว ทําให

งบประมาณที่ไดรับลดลง

3 4 12 สูง 6

6.4.1.3 การเบิกจายงบประมาณ

ไมเปนไปตามแผนที่วางไว

3 3 9 สูง 4
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53 54 55 56 57 58 59
โอกาส

ที่จะเกิด

ผล 

กระทบ
คะแนน risk ระดับ risk

(1) (2) (5) (6) (7) (8)=(6)x(7) (9) (10)(3) (4)

หนวยนับ

ความ

เสี่ยง

ดานที่

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 

6.4.2 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ

ระดับ -     5 5 5 5 5 5 6.4.2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงินไมสอดคลองกับแผน

กลยุทธของคณะ

2 3 6 ปานกลาง 4
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติทันตอการเปลี่ยนแปลงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาประสงคที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรคสูสังคมโลก

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร -   2.1

1.1.1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบไมได

ดําเนินการสํารวจ หรือสํารวจไมทันรอบ

การประเมิน

สูง 4,6 ลด 1.1.1.1.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการและ

เจาหนาที่ติดตามขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

ใหดําเนินการสรุปผลการประเมินใหเสร็จทันตาม

ี่ ํ

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

1.1.1.2 ความนาเชื่อถือของผลการ

สํารวจ เชน กลุมเปาหมายนอย แบบ

สํารวจไมไดมาตรฐาน

สูง 4,6 ลด 1.1.1.2.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการและ

เจาหนาที่ติดตามขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

ใหจัดเก็บแบบสํารวจไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

-   2.1

1.1.2.1 ขั้นตอนในการจัดทําหลักสูตรให

เขาตามเกณฑ TQF มีความซับซอน ทําให

ไมสามารถทําการไดตามกําหนดเวลา

สูง 4,6 ลด 1.1.2.1.1 กําหนดใหเจาหนาที่ประสานงานกับ

หนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจใน

ขั้นตอนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และวางแผน

การจัดทําเพื่อใหทันตามเวลาที่กําหนด

นักวิชาการศึกษา ม.ิย.55       -          -   -         -   

(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

แผนการบริหารความเสี่ยง ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559)

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) ปจจัยเสี่ยงลดลงอยางนอยรอยละ 70

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตฐานตาม  TQF

ระดับ 

risk

มจ.003 (2) 



124

วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

2 2.7

1.1.3.1 จํานวนแบบสํารวจที่ไดรับมี

จํานวนนอยกวาเปาหมาย

สูง 4,6 ลด 1.1.3.1.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการและ

เจาหนาที่ติดตามขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

ใหจัดเก็บแบบสํารวจไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

ม.ิย.55 ม.ิย.55 ม.ิย.55 ม.ิย.55 ม.ิย.55

1.1.3.2 นักศึกษาบางสวนขาดทักษะดาน

 IT และภาษาตางประเทศ

สูง 4 ลด 1.1.3.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะดาน IT 

และภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา

รองวิชาการ ฯ/

นักวิชาการศึกษา

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

1 - 

1.1.4.1 การประมวลผลในระบบ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยพบขอมูล

คลาดเคลื่อน ทําใหขาดความนาเชื่อถือ

สูง 4,6 ลด 1.1.4.1.1 คณะจัดทําแบบสํารวจภาวะการได

งานทําของบัณฑิต และนําขอมูลเปรียบเทียบกับ

สวนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองและปรับปรุงขอมูลใหตรงกัน

นักวิชาการศึกษา ก.พ. 55 ก.พ. 56 ก.พ. 57 ก.พ. 58 ก.พ. 59

1.1.4.2 จํานวนแบบสํารวจที่ไดรับมี

จํานวนนอยกวาเปาหมายทําใหขาดความ

นาเชื่อถือ

สูง 4,6 ลด 1.1.4.2.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการและ

เจาหนาที่ติดตามและจัดเก็บแบบสํารวจไมนอย

กวารอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย และ

ประสานงานกับเจาหนาที่สวนกลางของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเปรียบเทียบขอมูลใหตรงกัน

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

ก.พ. 55 ก.พ. 56 ก.พ. 57 ก.พ. 58 ก.พ. 59

1.1.4.3 นักศึกษาบางสวนขาดความ

เขาใจตอการกรอกขอมูลในระบบ

ปานกลาง 4 ลด 1.1.4.3.1 จัดกิจกรรมใหความรูเพื่อสรางความ

เขาใจใหแกนักศึกษาในการกรอกขอมูลในระบบที่

ถูกตอง

รองวิชาการ / 

นักวิชาการศึกษา

ก.พ. 55 ก.พ. 56 ก.พ. 57 ก.พ. 58 ก.พ. 59

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอยละความพึงพอใจของนายจางตอคุณลักษณะของบัณฑิตคณะ
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

1.1.4.4 ขาดการสงเสริมการเตรียม

ความพรอมใหนักศึกษากอนจบ

ปานกลาง 4 ลด 1.1.4.4.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเตรียมความ

พรอมใหนักศึกษากอนจบ

รองวิชาการ / 

นักวิชาการศึกษา

ก.พ. 55 ก.พ. 56 ก.พ. 57 ก.พ. 58 ก.พ. 59

3 - 

1.1.5.1 ขาดการสงเสริมใหนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพหรือเผยแพร

ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ปานกลาง 4 ลด 1.1.5.1.1 สนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษา

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผลงาน

รองวิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

-   2.3

1.1.6.1 ขาดการจัดทําแผน และติดตาม

การขอตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง

สูง 5 ลด 1.1.6.1.1 จัดทําแผน และระบบติดตามการ

จัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

-   2.1

1.1.7.1 ขาดการจัดทําและดําเนินการ

ตามระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร

ปานกลาง 4 ลด 1.1.7.1.1 จัดทําระบบ และดําเนินการตาม

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

รองวิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

1.1.7.2 ขาดการนําผลการประเมินของ

นักศึกษาไปพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียน

การสอน

ปานกลาง 4 ลด 1.1.7.2.1 นําผลการประเมินของนักศึกษาไป

พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนอยางจริงจัง

รองวิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 2 2.6

1.2.1.1 ขาดการกระตุนใหคณาจารย

ทํางานวิจัยในชั้นเรียน

ปานกลาง 4 ลด 1.2.1.1.1 สนับสนุนงบประมาณใหคณาจารย

ทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสรางนวัตกรรมดาน

การเรียนการสอนที่สรางสรรค

รองวิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

1.2.1.2 ขาดการจัดทําระบบและกลไก

ในการจัดการเรียนการสอน

ปานกลาง 4 ลด 1.2.1.2.1 จัดทําระบบและกลไกในการจัดการ

เรียนการสอนและสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาตอระบบการจัดการ

เรียนการสอน

รองวิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอยละความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา -   7

1.3.1.1 อุปกรณในหองปฏิบัติการและ

หองเรียนบางสวนเริ่มชํารุด และมีไม

เพียงพอตอการใชงาน

สูงมาก 1,6 ลด 1.3.1.1.1 จัดทําระเบียบการใชหองปฏิบัติการ

และควบคุมดูแลอยางเครงครัด รวมถึงกําหนดให

ความรูแกบุคลากร  และนักศึกษากอนใชอุปกรณ

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

1.3.1.1.2 ตรวจสอบสภาพการใชงานของ

ครุภัณฑการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง  

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

เปาประสงคที่ 1.2 มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่สรางสรรค

เปาประสงคที่ 1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

1.3.1.1.3 วิเคราะหและจัดทําแผนการซื้อ

ครุภัณฑ เพื่อทดแทนของที่ชํารุด

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง /

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

 / งานแผน ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

1.3.1.1.4 ขอใชอุปกรณจากหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

1.3.1.1.5 เพิ่มเจาหนาที่ดูแลหองปฏิบัติการ 

เพื่อชวยควบคุม ดูแล อุปกรณและหองปฏิบัติการ

ไดอยางทั่วถึง

คณบดี / รองแผนฯ เม.ย.55 ม.ีค.56 ม.ีค.56 ม.ีค.56 ม.ีค.56

1.3.1.1.6 ติดตามการทํางานของเจาหนาที่ให

เปนไปตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย

คณบดี / รองฯ 

วิชาการ

เม.ย.55 ม.ีค.56 ม.ีค.56 ม.ีค.56 ม.ีค.56

1.3.1.2 สภาพแวดลอมทั้งในและนอก

หองเรียนไมเอื้อตอการเรียนการสอน

สูง 1 ลด 1.3.1.2.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศครอบคลุมบริเวณคณะ และพัฒนา

หองสมุดใหสอดคลองกับความตองการของ

นักศึกษา

รองวิชาการ ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59



128

วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

เปาประสงคที่ 2.1 นักศึกษาและศิษยเกามีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระบบและกลไกในการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา -   3.2

2.1.1.1 ขาดการจัดทําแผนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาครบตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

และดําเนินงานตามแผนที่กําหนด

สูง 4 ลด 2.1.1.1.1 จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ใหครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และดําเนินงาน

ตามแผนที่กําหนด

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

2.1.1.2 ขาดการประเมินความสําเร็จ

ของแผนกิจกรรมและนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุง

สูง 4 ลด 2.1.1.2.1 ติดตาม ประเมินความสําเร็จของ

แผนกิจกรรมและนําผลการประเมินไปปรับปรุง

อยางตอเนื่อง

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

-   3.1

2.1.2.1 ขาดการจัดทําระบบและกลไก

การใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร

สูง 4 ลด 2.1.2.1.1 จัดทําระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารแก

นักศึกษาและศิษยเกา

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

ั

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

2.1.2.2 ขาดการนําผลการประเมิน

คุณภาพของการใหบริการเพื่อสนอง

ความตองการแกนักศึกษาและศิษยเกา

สูง 4 ลด 2.1.2.2.1 นําผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรม

เพื่อพัฒนานักศึกษา

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

2.1.2.3 ขาดการจัดบริการดานตาง ๆ 

ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน

ปานกลาง 4 ลด 2.1.2.3.1 จัดบริการและกิจกรรมดานตาง ๆ 

ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

เปาประสงคที่ 2.2 นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา -   2.8

2.2.1.1 ขาดการกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่

ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร

สูง 4 ลด 2.2.1.1.1 กําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว

เปนลายลักษณอักษร

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

ั ึ

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

2.2.1.2 ขาดการเผยแพรพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมครอบคลุมผูเกี่ยวของ

ในคณะอยางทั่วถึงทุกระดับ

สูง 4 ลด 2.2.1.2.1 จัดทําการเผยแพรพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมครอบคลุมผูเกี่ยวของในคณะ

อยางทั่วถึงทุกระดับ

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

นักศึกษา

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

2.2.1.3 ขาดการระบุตัวบงชี้และ

เปาหมายวัดความสําเร็จในกิจกรรมที่

สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรม

สูง 4 ลด 2.2.1.3.1 ระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด

ความสําเร็จในกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /  

 นักกิจการ

นักศึกษา

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

เปาประสงคที่ 2.3 นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 รอยละของกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจนักศึกษาตอกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด -   3.2

2.3.1.1 การจัดทํากิจกรรมไมเปนไป

ตามแผนที่วางไว

สูง 4 ลด 2.3.1.1 ติดตามการจัดทํากิจกรรม อยางนอยป

ละ 2 ครั้ง

     รองพัฒนา    

    นักศึกษา ฯ /   

 นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

เปาประสงคที่ 3.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา -   4.3

3.1.1.1 ขาดการจัดทํายุทธศาสตรดาน

การวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน

ปานกลาง 4 ลด 3.1.1.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อจัดทํายุทธศาสตร

ดานการวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ม.ีค. 55 ม.ีค. 56 ม.ีค. 57 ม.ีค. 58 ม.ีค. 59

3.1.1.1.2 จัดกิจกรรมพบปะแหลงทุนและ

ผูประกอบการภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนและ

พัฒนาโจทยวิจัยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

วิจัย

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

3.1.1.1.3 จัดกิจกรรมเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อการ

พัฒนาโจทยวิจัยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

วิจัย

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

เปาประสงคที่ 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5 - 

3.2.1.1 เกณฑกําหนดภาระงานสอนใน 

TOR คอนขางสูง ทําใหคณาจารยขาดเวลา

ในการจัดทํางานวิจัยตีพิมพ

สูง 3 ลด 3.2.1.1.1 กําหนดเกณฑภาระงานสอนใน TOR 

ใหเหมาะสม และเอื้อตอการจัดทํางานวิจัยตีพิมพ

คณบดี / รองฯ 

วิชาการ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ปานกลาง 4 ลด 3.2.1.2.1 สนับสนุนงบประมาณสําหรับผลงาน

ที่ตีพิมพบทความทางวิชาการในฐานขอมูล ISI

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

3.2.1.2.2 สนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ หรือไดรับเชิญ

เปน Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษาอื่นใน

ตางประเทศ

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

3.2.1.2.3 จัดกิจกรรมการเชิดชูนักวิจัยดีเดน รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

7 - 

3.2.2.1 ขาดการติดตามใหคณาจารย

จัดทําผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ

สูง 4 ลด 3.2.3.1.1 จัดทําแผน และระบบติดตามการ

จัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

3.2.1.2 ขาดการผลักดันใหคณาจารย

ตีพิมพผลงานวิจัยที่มีระดับคุณภาพ

งานวิจัยที่ไดรับมาตรฐาน
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

6 - 

3.2.3.1 ขาดงบประมาณในการ

สนับสนุนการจัดทํางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

สูง 1,4 ลด 3.2.3.1.1 สนับสนุนงบประมาณการทํางาน

วิจัยสูการนําไปใชประโยชนไดจริง

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation)ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา -   4.2

ปานกลาง 4 ลด 3.2.4.1.1 พัฒนาคุณภาพวารสารของคณะให

ไดมาตรฐาน และเขาสูฐานขอมูลที่ไดรับการ

ยอมรับ และเพิ่มชื่อผูตีพิมพ รวมถึงใสหัวขอชื่อ

วารสารใหกวางขึ้น จะชวยใหงายแกการเขาถึง

ขอมูลจากผูที่สนใจและชวยเพิ่มการอางอิง

(Citation)ฯ งานวิจัย ของคณาจารยมากยิ่งขึ้น

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการ

จัดทําวารสาร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

3.2.4.1.2 สนับสนุนงบประมาณสําหรับผลงาน

ที่ตีพิมพบทความทางวิชาการในฐานขอมูล ISI

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา -   4.2

3.2.5.1 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดทําผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรือ       อนุสิทธิบัตร

สูง 1,4 ลด 3.2.5.1.1 สนับสนุนงบประมาณในการผลิต

ผลงานวิจัยที่บูรณาการสูการสรางนวัตกรรมเชิง

พาณิชยและนําไปใชประโยชนไดจริงเพื่อนําไปสู

การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

3.2.4.1 ขาดการผลักดันใหคณาจารย

ตีพิมพผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง 

(Citation)ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติอยาง

จริงจัง
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

7 4.2

3.2.6.1 ขาดการติดตามผลงานวิชาการ

เพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได

ต่ํา 4 ลด 3.2.6.1.1 ติดตามขอมูลผลงานวิชาการเพื่อยื่น

จดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได อยางนอยปละ 2 ครั้ง

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

-   4.2

3.2.7.1 ขาดการจัดทําระบบและกลไก

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และ

ดําเนินการอยางเปนระบบ

ปานกลาง 4 ลด 3.2.7.1.1 จัดทําระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัย และดําเนินการอยางเปน

ระบบ

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

3.2.7.2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ

ในการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน

 และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอก

ปานกลาง 1,4 ลด 3.2.7.2.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อนํา

ผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ

รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 3.2.7 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ตัวชี้วัดที่ 3.2.6 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือ ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

เปาประสงคที่ 3.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความพึงพอใจของนักวิจัยตอปจจัยสนับสนุนตางๆ ดานการวิจัย
-   4.1

สูงมาก 1 ลด 6.4.1.1.1 วิเคราะหและจัดทําแผนการซื้อ

ครุภัณฑ เพื่อทดแทนของที่ชํารุด

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง /

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

 / งานแผน ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.4.1.1.2 ขอใชอุปกรณจากหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

เปาประสงคที่ 3.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุมและเขมแข็ง

ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 6 - 

3.4.1.1 ขาดการดําเนินการและติดตาม

การสรางเครือขายความรวมมือดาน

งานวิจัยที่เขมแข็งอยางตอเนื่อง

ปานกลาง 4 ลด 3.4.1.1.1 จัดทําแผนและดําเนินการติดตาม

การสรางเครือขายความรวมมือดานงานวิจัยที่

เขมแข็งอยางตอเนื่อง

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

3.3.1.1 ครุภัณฑที่เอื้อตอการทําวิจัย

บางสวนชํารุด และเสื่อมสภาพ อาจสงผล

ใหการประเมินความพึงพอใจของนักวิจัย

ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

-   4.1

3.5.1.1 ขาดการจัดทําระบบและกลไก

บริหารงานวิจัย และดําเนินงานอยางเปน

ระบบ

ปานกลาง 4 ลด 3.5.1.1.1 จัดทําระบบและกลไกบริหารงานวิจัย

 และดําเนินงานอยางเปนระบบ

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

3.5.1.2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 

และการติดตามขอมูลงานบูรณการ

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการ

สอน

ปานกลาง 1,4 ลด 3.5.1.2.1 สนับสนุนงบประมาณ และการ

ติดตามขอมูลงานบูรณการกระบวนการวิจัยกับ

การจัดการเรียนการสอน

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

เปาประสงคที่ 4.1  คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการผลงานบริการวิชาการสูพันธกิจอื่นๆของคณะ 8 5.1

4.1.1.1 ขาดการนําผลการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

สูง 4 ลด 4.1.1.1.1 นําผลการประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย เพื่อไปปรับปรุง

พัฒนาแผน และกระบวนการในการจัดทําตอไป

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

เปาประสงคที่ 3.5  มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

4.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบและ

ดําเนินการตามกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม

ปานกลาง 4 ลด 4.1.1.2.1 จัดทําระบบและดําเนินการตาม

กลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

4.1.1.3 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 

และการติดตามขอมูลการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย

ปานกลาง 1,4 ลด 4.1.1.3.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน และ

การติดตามขอมูลการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเนื่อง

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

9 5.2

4.1.2.1 ขาดการนําผลการประเมิน

ประโยชนหรือผลกระทบของการ

ใหบริการวิชาการไปพัฒนาระบบและ

กลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ

สูง 4 ลด 4.1.2.1 นําผลการประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการวิชาการไปพัฒนา

ระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

4.1.2.2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่

สงเสริมความรวมมือดานบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

ปานกลาง 1,4 ลด 4.1.2.2 สนับสนุนงบประมาณที่สงเสริมความ

รวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

เปาประสงคที่ 4.2 เปนคณะที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จํานวนกิจกรรมที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ -   5.2

4.2.1.1 การจัดทํากิจกรรมที่สนองงาน

โครงการในพระราชดําริไมเปนไปตาม

แผนที่วางไว

ปานกลาง 4 ลด 4.2.1.1 จัดทําแผน และดําเนินกิจกรรมตาม

แผนที่วางไว

ผศ.ดร.อภินันท 

สุวรรณรักษ / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59



138

วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคที่ 5.1 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

10,11 6.1

5.1.1.1 ขาดการกําหนดตัวบงชี้

ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ

งานดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอยาง

ชัดเจน และนําผลการประเมินปรับปรุง

ปานกลาง 4 ลด 5.1.1.1.1 กําหนดตัวบงชี้ประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษาอยางชัดเจน และนําผลการ

ประเมินปรับปรุง

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

5.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบและกลไก

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต่ํา 4 ลด 5.1.1.2.1 จัดทําระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

เปาประสงคที่ 5.2 มีเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 จํานวนเครือขายชุมชนหรือองคการที่ใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการประมง -   6.1

5.2.1.1 ขาดการดําเนินงาน และการ

ติดตามความรวมกับเครือขายชุมชนหรือ

องคการที่ใหความรวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน

การประมง

ปานกลาง 4 ลด 5.2.1.1.1 จัดทําแผนการดําเนินงาน และ

ติดตามความรวมกับเครือขายชุมชนหรือองคการ

ที่ใหความรวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการ

ประมงตามแผนที่วางไว

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม / 

ผศ.ดร.ประจวบ  

ฉายบุ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

16.2 6.1

5.2.2.1 ขาดการจัดทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจของชุมชนหรือองคการที่ให

ความรวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน

การประมง

ปานกลาง 4 ลด 5.2.2.1.1 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ของชุมชนหรือองคการที่ใหความรวมมือในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดาน

การประมง

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม / 

ผศ.ดร.ประจวบ  

ฉายบุ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมตอการพัฒนาคณะ

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร -   2.4

6.1.1.1 ขาดการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรและดําเนินการอยางเปนระบบ

สูง 4 ลด 6.1.1.1.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและ

ดําเนินการติดตามอยางเปนระบบ อยางนอยปละ

 2 ครั้ง

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.1.1.2 ขาดการประเมินผลความสําเร็จ

ของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากร และ

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สูง 4 ลด 6.1.1.2.1 ประเมินผลความสําเร็จของตัวชี้วัด

ตามแผนพัฒนาบุคลากร และนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุง

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.1.1.3 ขาดการติดตามและสงเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพแกคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน

ต่ํา 5 ลด 6.1.1.3.1 จัดทํากิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

และติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 5.2.2 ความพึงพอใจของชุมชนหรือองคการที่ใหความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานการ
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

-   7.2

6.2.1.1  ขาดการจัดทําแผนการจัดการ

ความรู (KM) และดําเนินการตามแผนที่

กําหนด

ปานกลาง 4 ลด 6.2.1.1.1 จัดทําแผนการจัดการความรู (KM) 

และดําเนินการตามแผนที่กําหนด

รองแผน ฯ / 

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี / 

คณะกรรมการ

การจัดการความรู

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.2.1.2 ขาดการรรวบรวมองคความรู

ตามประเด็นที่ไดจัดทําเพื่อเผยแพรออกมา

เปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ

ปานกลาง 4 ลด 6.2.1.2 รวบรวมองคความรูตามประเด็นที่ได

จัดเก็บในฐานขอมูล (KM) คณะ และเผยแพรทาง

เวบไซด

รองแผน ฯ / 

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี / 

คณะกรรมการ

การจัดการความรู

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

เปาประสงคที่ 6.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ -   7.3

6.2.1.1 ขาดการจัดทําระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่

ครอบคลุมตอการไปใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ

สูง 4 ลด 6.2.1.1.1 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมตอการไปใช

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ

จัดทําแผนระบบ

สารสนเทศ / 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

6.2.1.2 ขาดการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชระบบสารสนเทศ และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง

สูง 4 ลด 6.2.1.2.1 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมิน

มาปรับปรุง

คณะกรรมการ

จัดทําแผนระบบ

สารสนเทศ / 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.2.1.3 ขาดการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําระบบสารสนเทศของคณะ

ปานกลาง 4 ลด 6.2.1.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําระบบ

สารสนเทศของคณะ

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

เปาประสงคที่ 6.3  มีระบบบริหารจัดการที่ดีและนํามาใชทั่วทั้งองคกร

ตัวชี้วัดที่  6.3.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน ผูบริหารหรือกรรมการประจําคณะ 12 7.1

6.3.1.1 ผูบริหารขาดการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย

สูง 7 ลด 6.3.1.1.1. จัดทําระบบการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

ผูบริหาร ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.3.1.2 ผูบริหารขาดการนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง

เปนรูปธรรม

สูง 7 ลด 6.3.1.2.1 นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

ผูบริหาร ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

13 - 

6.3.2.1 ขอมูลผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

ขาดความแมนยํา

สูง 4,6 ลด 6.3.2.1.1 ประสานงานกับหนวยงานที่

รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกับ

เจาหนาที่ของคณะกอนทําการเผยแพรขอมูล

งานแผน ฯ ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.3.2.2 หนวยงานที่รับผิดชอบในการ

ประเมินผลไมสามารถประเมินผลไดทัน

ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน

สูง 4,6 ลด 6.3.2.2.1 กําหนดใหเจาหนาที่ติดตามขอมูลกับ

หนวยงานที่รับผิดชอบใหทันตามกรอบระยะเวลา

การประเมิน

งานแผน ฯ ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

-   1.1

6.3.3.1 ผูรายงานผลกับผูประเมินผลมี

ความรูความเขาใจในตัวชี้วัดไมเปนไปใน

ทิศทางดวยกัน

ปานกลาง 4 ลด 6.3.3.1.1 กําหนดใหเจาหนาที่ที่เปนผูรายงาน

ผลประสานงาน และทําความเขาใจกับผู

ประเมินผลใหเปนไปในทิศทางดวยกัน

งานแผน ฯ ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

15 - 

6.3.4.1 เกณฑการประเมินมีการ

เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิดความไม

ชัดเจนตอการเก็บขอมูล

ปานกลาง 6 ลด 6.3.4.1.1 ติดตามเกณฑการประเมินประกัน

คุณภาพภายใน และจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ส.ค. 55 ส.ค. 56 ส.ค. 57 ส.ค. 58 ส.ค. 59

-   9.1

6.3.5.1 เกณฑการประเมินมีการ

เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิดความไม

ชัดเจนตอการเก็บขอมูล

สูงมาก 6 ลด 6.3.5.1.1 ติดตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอก สมศ. และจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ส.ค. 55 ส.ค. 56 ส.ค. 57 ส.ค. 58 ส.ค. 59

ตัวชี้วัดที่ 6.3.5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

 

ตัวชี้วัดที่  6.3.2 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน

ตัวชี้วัดที่ 6.3.3 ผลการปฏิบัติราชการของคณะ

ตัวชี้วัดที่ 6.3.4 ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

ตัวชี้วัดที่ 6.3.6 กระบวนการพัฒนา -   1.1

6.3.6.1 ขาดกระบวนการถายทอดแผน

กลยุทธสูบุคลากรทุกระดับ

สูง 4 ลด 6.3.6.1 จัดกิจกรรมการการถายทอดแผนกล

ยุทธสูบุคลากรทุกระดับ

คณะกรรมการ

พัฒนาวิสัยทัศน

และยุทธศาสตร

ธ.ค. 55 ธ.ค. 56 ธ.ค. 57 ธ.ค. 58 ธ.ค. 59

6.3.6.2 ขาดการจัดทําแผนกลยุทธที่

สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย

ปานกลาง 4 ลด 6.3.6.2 จัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองและ

เชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ

พัฒนาวิสัยทัศน

และยุทธศาสตร

พ.ย. 55 พ.ย. 56 พ.ย. 57 พ.ย. 58 พ.ย. 59

ตัวชี้วัดที่ 6.3.7 ระบบบริหารความ

่

-   7.4

6.3.7.1 การดําเนินงานดานการบริหาร

ความเสี่ยงไมเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานที่วางไว

ปานกลาง 4 ลด 6.3.7.1 จัดทําแผน และประชุมติดตามการ

ดําเนินงานตามแผน อยางนอยปละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

เปาประสงคที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสินอยางคุมคาและคุมทุน

ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ระดับความสําเร็จในการใชจายงบประมาณตามแผน -   8.1

6.4.1.1 ครุภัณฑการเรียนการสอน

บางสวนเริ่ม  ชํารุด เสื่อมสภาพ และเสี่ยง

ตอการสูญหาย เนื่องจากเจาหนาที่มีไม

เพียงพอจึงดูแลไมทั่วถึง อาจสงผลใหมี

การใชจายเงินไมเปนไปตามแผนที่วางไว

สูงมาก 1,6 ลด 6.4.1.1.1 วิเคราะหและจัดทําแผนการซื้อ

ครุภัณฑ เพื่อทดแทนของที่ชํารุด

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง /

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

 / งานแผน ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59
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วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 55 56 57 58 59

(5) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16)(14)

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ความ

เสี่ยง

ดานที่

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

กําหนดเสร็จตาม ป งปม.
ตรงกับ

ตัวบงชี้

 สมศ.ที่

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ระดับ 

risk

6.4.1.1.2 ประสานงานกับทางสวนกลางของ

มหาวิทยาลัยตามนโยบายการติดกลองวงจรปด

ใหกับทางคณะ เพื่อปองกันการสูญหายของ

ทรัพยสิน

คณบดี ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.4.1.2 การรับนักศึกษาไมเปนไปตาม

แผนที่วางไว ทําใหงบประมาณที่ไดรับ

ลดลง

สูง 6 ลด 6.4.1.2.1 ติดตามสถาบันการศึกษาที่ไดทํา

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) อยาง

ตอเนื่อง

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.4.1.3 การเบิกจายงบประมาณไม

เปนไปตามแผนที่วางไว

สูง 4 ลด 6.4.1.3.1 จัดทํารายงาน และวิเคราะหทาง

การเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอผูบริหาร

ระดับสูง อยางนอยปละ 2 ครั้ง

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

6.4.1.3.2 วิเคราะหความคุมคาและคุมทุนของ

ทรัพยากร

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ก.ย. 55 ก.ย. 56 ก.ย. 57 ก.ย. 58 ก.ย. 59

-   8.1

6.4.2.1 การจัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงินไมสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

ปานกลาง 4 ลด 6.4.2.1.1 จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินให

สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

6.4.2.1.2 วางแนวทางการจัดหา จัดสรรและ

วางแผนการใชงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองตามพันธ

กิจพัฒนาคณะและบุคลากร

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ม.ค. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 59

ตัวชี้วัดที่ 6.4.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน (KPI) ปจจัยเสี่ยงลดลงอยางนอยรอยละ 70

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาประสงคที่ 1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรคสูสังคมโลก 

1.1.1 ระดับความพึง

พอใจของนักศึกษาตอ

หลักสูตร

ระดับ 3.50 1.1.1.1 หนวยงานที่

รับผิดชอบไมไดดําเนินการ

สํารวจ หรือสํารวจไมทันรอบ

การประเมิน

3 3 9 สูง 4,6 ลด 1.1.1.1.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการ

และเจาหนาที่ติดตามขอมูลกับ

หนวยงานที่รับผิดชอบใหดําเนินการ

สรุปผลการประเมินใหเสร็จทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

ก.ย. 55 -  2.1

1.1.1.2 ความนาเชื่อถือของ

ผลการสํารวจ เชน 

กลุมเปาหมายนอย แบบ

สํารวจไมไดมาตรฐาน

3 3 9 สูง 4,6 ลด 1.1.1.2.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการ

และเจาหนาที่ติดตามขอมูลกับ

หนวยงานที่รับผิดชอบใหจัดเก็บแบบ

สํารวจไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

ก.ย. 55

1.1.2 รอยละของ

หลักสูตรที่ไดรับการ

รับรองมาตฐานตาม  

TQF

รอยละ 100 1.1.2.1 ขั้นตอนในการจัดทํา

หลักสูตรใหเขาตามเกณฑ TQF

 มีความซับซอน ทําใหไม

สามารถทําการไดตาม

กําหนดเวลา

2 5 10 สูง 4,6 ลด 1.1.2.1.1 กําหนดใหเจาหนาที่

ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อทําความเขาใจในขั้นตอนใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน และวางแผนการ

จัดทําเพื่อใหทันตามเวลาที่กําหนด

นักวิชาการศึกษา มิ.ย. 55 -  2.1

แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

มจ.004   
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

รอยละ 78 1.1.3.1 จํานวนแบบสํารวจที่

ไดรับมีจํานวนนอยกวา

เปาหมาย

4 3 12 สูง 4,6 ลด 1.1.3.1.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการ

และเจาหนาที่ติดตามขอมูลกับ

หนวยงานที่รับผิดชอบใหจัดเก็บแบบ

สํารวจไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลมเปาหมาย

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

มิ.ย. 55 2 2.7

1.1.3.2 นักศึกษาบางสวน

ขาดทักษะดาน IT และ

ภาษาตางประเทศ

2 3 6 สูง 4 ลด 1.1.3.2.1 จัดกิจกรรมเสริมสราง

ทักษะดาน IT และภาษาตางประเทศ

ใหแกนักศึกษา

รองฯ วิชาการ/

นักวิชาการศึกษา

ก.ย. 55

รอยละ 70 1.1.4.1 การประมวลผลใน

ระบบฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัยพบขอมูล

คลาดเคลื่อน ทําใหขาดความ

นาเชื่อถือ

3 4 12 สูง 4,6 ลด 1.1.4.1.1 คณะจัดทําแบบสํารวจ

ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต และ

นําขอมูลเปรียบเทียบกับสวนกลาง

ของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองและปรับปรุงขอมูลใหตรงกัน

นักวิชาการศึกษา ก.พ. 55 1 -  

1.1.4.2 จํานวนแบบสํารวจที่

ไดรับมีจํานวนนอยกวา

เปาหมายทําใหขาดความ

นาเชื่อถือ

3 3 9 สูง 4,6 ลด 1.1.4.2.1 กําหนดใหรองฯ วิชาการ

และเจาหนาที่ติดตามและจัดเก็บแบบ

สํารวจไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย และประสานงานกับ

เจาหนาที่สวนกลางของมหาวิทยาลัย

เพื่อเปรียบเทียบขอมูลใหตรงกัน

รองฯ วิชาการ /  

นักวิชาการศึกษา

ก.พ. 55

1.1.3 รอยละความพึง

พอใจของนายจางตอ

คุณลักษณะของบัณฑิต

คณะ

1.1.4 บัณฑิตปริญญา

ตรีที่ไดงานทํา หรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

1.1.4.3 นักศึกษาบางสวน

ขาดความเขาใจตอการกรอก

ขอมูลในระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 1.1.4.3.1 จัดกิจกรรมใหความรู

เพื่อสรางความเขาใจใหแกนักศึกษา

ในการกรอกขอมูลในระบบที่ถูกตอง

รองฯ วิชาการ / 

นักวิชาการศึกษา

ก.พ. 55

1.1.4.4 ขาดการสงเสริมการ

เตรียมความพรอมใหนักศึกษา

กอนจบ

1 3 3 ปานกลาง 4 ลด 1.1.4.4.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการ

เตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนจบ

รองฯ วิชาการ / 

นักวิชาการศึกษา

ก.พ. 55

1.1.5 ผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 20 1.1.5.1 ขาดการสงเสริมให

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานใน

ระดับชาติและนานาชาติ

1 3 3 ปานกลาง 4 ลด 1.1.5.1.1 สนับสนุนงบประมาณให

นักศึกษานําเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

เพื่อยกระดับคุณภาพของผลงาน

รองฯ วิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 3 -  

1.1.6 รอยละของ

อาจารยที่มีตําแหนง

ทางวิชาการ

รอยละ 55 1.1.6.1 ขาดการจัดทําแผน 

และติดตามการขอตําแหนง

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง

4 3 12 สูง 5 ลด 1.1.6.1.1 จัดทําแผน และระบบ

ติดตามการจัดทําผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง

คณบดี / รองฯ 

วิชาการ

ก.ย. 55 -  2.3

1.1.7 ระบบและกลไก

การพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร

ระดับ 5 1.1.7.1 ขาดการจัดทําและ

ดําเนินการตามระบบและ

กลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร

1 3 3 ปานกลาง 4 ลด 1.1.7.1.1 จัดทําระบบ และ

ดําเนินการตามระบบและกลไกการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร

รองฯ วิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 -  2.1

1.1.7.2 ขาดการนําผลการ

ประเมินของนักศึกษาไป

พัฒนาหรือปรับปรุงการเรียน

การสอน

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 1.1.7.2.1 นําผลการประเมินของ

นักศึกษาไปพัฒนาหรือปรับปรุงการ

เรียนการสอนอยางจริงจัง

รองฯ วิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

เปาประสงคที่ 1.2 มีนวัตกรรมดานการเรียนการสอนที่สรางสรรค

ระดับ 5 1.2.1.1 ขาดการกระตุนให

คณาจารยทํางานวิจัยในชั้น

เรียน

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 1.2.1.1.1 สนับสนุนงบประมาณให

คณาจารยทํางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ

สรางนวัตกรรมดานการเรียนการ

สอนที่สรางสรรค

รองฯ วิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55 2 2.6

1.2.1.2 ขาดการจัดทําระบบ

และกลไกในการจัดการเรียน

การสอน

1 3 3 ปานกลาง 4 ลด 1.2.1.2.1 จัดทําระบบและกลไกใน

การจัดการเรียนการสอนและ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม

กิจกรรมที่พัฒนาตอระบบการจัดการ

เรียนการสอน

รองฯ วิชาการ / 

ประธานหลักสูตร

ก.ย. 55

เปาประสงคที่ 1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

1.3.1 รอยละความพึง

พอใจตอสถาบันอุดม 

ศึกษาของนักศึกษา

รอยละ 80 1.3.1.1 อุปกรณใน

หองปฏิบัติการและหองเรียน

บางสวนเริ่มชํารุด และมีไม

เพียงพอตอการใชงาน

4 4 16 สูงมาก 1,6 ลด 1.3.1.1.1 จัดทําระเบียบการใช

หองปฏิบัติการและควบคุมดูแลอยาง

เครงครัด รวมถึงกําหนดใหความรูแก

บุคลากร  และนักศึกษากอนใชอุปกรณ

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง

ก.ย. 55 -  7

1.3.1.1.2 ตรวจสอบสภาพการใช

งานของครุภัณฑการเรียนการสอน

อยางสม่ําเสมอ

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง  

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

ก.ย. 55

1.2.1 ระบบและกลไก

ในการจัดการเรียนการ

สอน
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

1.3.1.1.3 วิเคราะหและจัดทํา

แผนการซื้อครุภัณฑ เพื่อทดแทนของ

ที่ชํารุด

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง /

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

 / งานแผน ฯ

ก.ย. 55

1.3.1.1.4 ขอใชอุปกรณจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55

1.3.1.1.5 เพิ่มเจาหนาที่ดูแล

หองปฏิบัติการ เพื่อชวยควบคุม ดูแล

 อุปกรณและหองปฏิบัติการไดอยาง

ทั่วถึง

คณบดี / รองแผนฯ เม.ย.55

1.3.1.1.6 ติดตามการทํางานของ

เจาหนาที่ใหเปนไปตามภาระงานที่

ไดรับมอบหมาย

คณบดี / รองฯ 

วิชาการ

เม.ย.55
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค เกง ดี และมีความสุข

เปาประสงคที่ 2.1 นักศึกษาและศิษยเกามีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

2.1.1 ระบบและกลไก

ในการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษา

ระดับ 5 2.1.1.1 ขาดการจัดทําแผน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุก

ดาน และดําเนินงานตามแผน

ที่กําหนด

3 3 9 สูง 4 ลด 2.1.1.1.1 จัดทําแผนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาใหครบตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติทุกดาน และดําเนินงานตาม

แผนที่กําหนด

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55 -  3.2

2.1.1.2 ขาดการประเมิน

ความสําเร็จของแผนกิจกรรม

และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง

3 3 9 สูง 4 ลด 2.1.1.2.1 ติดตาม ประเมิน

ความสําเร็จของแผนกิจกรรมและนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55

2.1.2 ระบบและกลไก

การใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูล

ระดับ 4 2.1.2.1 ขาดการจัดทําระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษา

และบริการดานขอมูลขาวสาร

3 3 9 สูง 4 ลด 2.1.2.1.1 จัดทําระบบและกลไกการ

ใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกา

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

ั ึ

ม.ค. 55 -  3.1

2.1.2.2 ขาดการนําผลการ

ประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการเพื่อสนองความ

ตองการแกนักศึกษาและศิษย

เกา

3 3 9 สูง 4 ลด 2.1.2.2.1 นําผลการประเมิน

คุณภาพของการใหบริการมาเปน

แนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษา

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55



151

โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

2.1.2.3 ขาดการจัดบริการ

ดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและ

ศิษยเกาอยางครบถวน

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 2.1.2.3.1 จัดบริการและกิจกรรม

ดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกา

อยางครบถวน

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55

เปาประสงคที่ 2.2 นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

ระดับ 4 2.2.1.1 ขาดการกําหนด

พฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่

ตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร

3 3 9 สูง 4 ลด 2.2.1.1.1 กําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่

ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ

อักษร

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ม.ค. 55 -  2.8

2.2.1.2 ขาดการเผยแพร

พฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมครอบคลุม

ผูเกี่ยวของในคณะอยางทั่วถึง

ทุกระดับ

3 3 9 สูง 4 ลด 2.2.1.2.1 จัดทําการเผยแพร

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

ครอบคลุมผูเกี่ยวของในคณะอยาง

ทั่วถึงทุกระดับ

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ม.ค. 55

2.2.1.3 ขาดการระบุตัวบงชี้

และเปาหมายวัดความสําเร็จ

ในกิจกรรมที่สงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรม

3 3 9 สูง 4 ลด 2.2.1.3.1 ระบุตัวบงชี้และเปาหมาย

วัดความสําเร็จในกิจกรรมที่สงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรม

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ม.ค. 55

2.2.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ

เสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกับ

นักศึกษา
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

เปาประสงคที่ 2.3 นักศึกษามีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ

2.3.1 รอยละของ

กิจกรรมที่สงเสริม

สุขภาพดีทั้งดาน

รางกายและจิตใจ

นักศึกษาตอกิจกรรม

นักศึกษาทั้งหมด

รอยละ 20 2.3.1.1 การจัดทํากิจกรรม

ไมเปนไปตามแผนที่วางไว

3 3 9 สูง 4 ลด 2.3.1.1 ติดตามการจัดทํากิจกรรม 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

    รองพัฒนา     

   นักศึกษา ฯ /   

นักกิจการ

นักศึกษา

ก.ย. 55 -  3.2

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม

เปาประสงคที่ 3.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่ยอมรับ

บาท 2E+05 1 3 3 ปานกลาง 4 ลด 3.1.1.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรดานการวิจัยที่สอดคลอง

กับความตองการของชุมชน

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

มี.ค. 55 -  4.3

3.1.1.1.2 จัดกิจกรรมพบปะแหลง

ทุนและผูประกอบการภายนอกเพื่อ

แลกเปลี่ยนและพัฒนาโจทยวิจัยที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรวิจัย

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55

3.1.1.1.3 จัดกิจกรรมเชิญ

ผูเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาโจทยวิจัยที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรวิจัย

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55

3.1.1.1 ขาดการจัดทํา

ยุทธศาสตรดานการวิจัยที่

สอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน

3.1.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

เปาประสงคที่ 3.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ

3.2.1 งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร

รอยละ 20 3.2.1.1 เกณฑกําหนดภาระ

งานสอนใน TOR คอนขางสูง 

ทําใหคณาจารยขาดเวลาใน

การจัดทํางานวิจัยตีพิมพ

3 3 9 สูง 3 ลด 3.2.1.1.1 กําหนดเกณฑภาระงาน

สอนใน TOR ใหเหมาะสม และเอื้อตอ

การจัดทํางานวิจัยตีพิมพ

คณบดี / รองฯ 

วิชาการ

ก.ย. 55 5 -  

1 3 3 ปานกลาง 4 ลด 3.2.1.2.1 สนับสนุนงบประมาณ

สําหรับผลงานที่ตีพิมพบทความทาง

วิชาการในฐานขอมูล ISI

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55

3.2.1.2.2 สนับสนุนการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือไดรับเชิญเปน Visiting 

Professor กรรมการ ที่ปรึกษาอื่นใน

ตางประเทศ

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55

3.2.1.2.3 จัดกิจกรรมการเชิดชู

นักวิจัยดีเดน

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55

3.2.2 ผลงานวิชาการที่

ไดรับการรับรองคุณภาพ

รอยละ 5 3.2.3.1 ขาดการติดตามให

คณาจารยจัดทําผลงาน

วิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ

4 3 12 สูง 4 ลด 3.2.3.1.1 จัดทําแผน และระบบ

ติดตามการจัดทําผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง

คณบดี / รองฯ 

วิชาการ

ก.ย. 55 7 -  

3.2.1.2 ขาดการผลักดันให

คณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยที่

มีระดับคุณภาพงานวิจัยที่

ไดรับมาตรฐาน
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

3.2.3 งานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน

รอยละ 15 3.2.3.1 ขาดงบประมาณใน

การสนับสนุนการจัดทํา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน

3 3 9 สูง 1,4 ลด 3.2.3.1.1 สนับสนุนงบประมาณ

การทํางานวิจัยสูการนําไปใชประโยชน

ไดจริง

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 6 -  

รอยละ 30 3.2.4.1 ขาดการผลักดันให

คณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยที่

ไดรับการอางอิง (Citation)ใน 

Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติและ

นานาชาติอยางจริงจัง

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 3.2.4.1.1 พัฒนาคุณภาพวารสาร

ของคณะใหไดมาตรฐาน และเขาสู

ฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับ และ

เพิ่มชื่อผูตีพิมพ รวมถึงใสหัวขอชื่อ

วารสารใหกวางขึ้น จะชวยใหงายแก

การเขาถึงขอมูลจากผูที่สนใจและชวย

เพิ่มการอางอิง(Citation)ฯ งานวิจัย 

ของคณาจารยมากยิ่งขึ้น

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการ

จัดทําวารสาร

ก.ย. 55 -  4.2

3.2.4.1.2 สนับสนุนงบประมาณ

สําหรับผลงานที่ตีพิมพบทความทาง

วิชาการในฐานขอมูล ISI

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55

3.2.4 รอยละบทความ

วิจัยที่ไดรับการอางอิง

(Citation)ใน Refereed 

journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

3.2.5 จํานวน

ผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรตอ

อาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา

ผลงาน 1 3.2.5.1 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดทํา

ผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร

4 2 8 สูง 1,4 ลด 3.2.5.1.1 สนับสนุนงบประมาณใน

การผลิตผลงานวิจัยที่บูรณาการสู

การสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชยและ

นําไปใชประโยชนไดจริงเพื่อนําไปสู

การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 -  4.2

3.2.6 รอยละของ

ผลงานวิชาการที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์และ/หรือ

 ไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได

ตออาจารยประจําและ/

หรือนักวิจัยประจํา

รอยละ 100 3.2.6.1 ขาดการติดตาม

ผลงานวิชาการเพื่อยื่นจด

ลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือได

1 1 2 ต่ํา 4 ลด 3.2.6.1.1 ติดตามขอมูลผลงาน

วิชาการเพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์และ/หรือได

รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือ

ได อยางนอยปละ 2 ครั้ง

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 7 4.2

3.2.7 ระบบและกลไก

การจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค

ระดับ 5 3.2.7.1 ขาดการจัดทําระบบ

และกลไกสนับสนุนการ

เผยแพรผลงานวิจัย และ

ดําเนินการอยางเปนระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 3.2.7.1.1 จัดทําระบบและกลไก

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 

และดําเนินการอยางเปนระบบ

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 -  4.2
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

3.2.7.2 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณในการนํา

ผลงานวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชน และมีการรับรอง

การใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอก

2 3 6 ปานกลาง 1,4 ลด 3.2.7.2.1 สนับสนุนงบประมาณ

เพื่อนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิด

ประโยชน และมีการรับรองการใช

ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55

เปาประสงคที่ 3.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย

3.3.1 ระดับความพึง

พอใจของนักวิจัยตอ

ปจจัยสนับสนุนตางๆ 

ดานการวิจัย

ระดับ 3.51 3.3.1.1 ครุภัณฑที่เอื้อตอ

การทําวิจัยบางสวนชํารุด และ

เสื่อมสภาพ อาจสงผลใหการ

ประเมินความพึงพอใจของ

นักวิจัยต่ํากวาเปาหมายที่

กําหนด

4 4 16 สูงมาก 1 ลด 6.4.1.1.1 วิเคราะหและจัดทํา

แผนการซื้อครุภัณฑ เพื่อทดแทนของ

ที่ชํารุด

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง /

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

 / งานแผน ฯ

ก.ย.55 -  4.1

6.4.1.1.2 ขอใชอุปกรณจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

เปาประสงคที่ 3.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุมและเขมแข็ง

3.4.1 จํานวน

เครือขายความรวมมือ

ดานการวิจัย

เครือขาย 1 3.4.1.1 ขาดการดําเนินการ

และติดตามการสราง

เครือขายความรวมมือดาน

งานวิจัยที่เขมแข็งอยางตอเนื่อง

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 3.4.1.1.1 จัดทําแผนและ

ดําเนินการติดตามการสรางเครือขาย

ความรวมมือดานงานวิจัยที่เขมแข็ง

อยางตอเนื่อง

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 6 -  

3.5.1 ระบบและกลไก

การพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค

ระดับ 4 3.5.1.1 ขาดการจัดทําระบบ

และกลไกบริหารงานวิจัย และ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 3.5.1.1.1 จัดทําระบบและกลไก

บริหารงานวิจัย และดําเนินงานอยาง

เปนระบบ

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55 -  4.1

3.5.1.2 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณ และการติดตาม

ขอมูลงานบูรณการ

กระบวนการวิจัยกับการ

จัดการเรียนการสอน

2 3 6 ปานกลาง 1,4 ลด 3.5.1.2.1 สนับสนุนงบประมาณ 

และการติดตามขอมูลงานบูรณการ

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน

การสอน

รองวิชาการ ฯ / 

คณะกรรมการวิจัย

ก.ย. 55
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การบูรณาการองคความรูที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ

เปาประสงคที่ 4.1  คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

4.1.1 ระดับ

ความสําเร็จของ

การบูรณาการผลงาน

บริการวิชาการสูพันธ

กิจอื่นๆของคณะ

รอยละ 30 4.1.1.1 ขาดการนําผลการ

ประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย

3 3 9 สูง 4 ลด 4.1.1.1.1 นําผลการประเมินผล

ความสําเร็จของการบูรณาการงาน

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย เพื่อไปปรับปรุงพัฒนา

แผน และกระบวนการในการจัดทํา

ตอไป

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์

 เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 8 5.1

4.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบ

และดําเนินการตามกลไกการ

บริการทางวิชาการแกสังคม

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 4.1.1.2.1 จัดทําระบบและ

ดําเนินการตามกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์

 เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55

4.1.1.3 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณ และการติดตาม

ขอมูลการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย

2 3 6 ปานกลาง 1,4 ลด 4.1.1.3.1 จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน และการติดตามขอมูล

การบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่อง

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์

 เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

4.1.2 กระบวนการ

บริการทางวิชาการให

เกิดประโยชนตอสังคม

ระดับ 5 4.1.2.1 ขาดการนําผลการ

ประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการ

วิชาการไปพัฒนาระบบและ

กลไกหรือกิจกรรมการ

ใหบริการทางวิชาการ

3 3 9 สูง 4 ลด 4.1.2.1 นําผลการประเมินประโยชน

หรือผลกระทบของการใหบริการ

วิชาการไปพัฒนาระบบและกลไกหรือ

กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์

 เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 9 5.2

4.1.2.2 ขาดการสนับสนุน

งบประมาณที่สงเสริมความ

รวมมือดานบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

2 3 6 ปานกลาง 1,4 ลด 4.1.2.2 สนับสนุนงบประมาณที่

สงเสริมความรวมมือดานบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์

 เมงอําพัน / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ม.ค. 55

เปาประสงคที่ 4.2 เปนคณะที่สนองงานโครงการในพระราชดําริ

4.2.1 จํานวนกิจกรรม

ที่สนองงานโครงการใน

พระราชดําริ

กิจกรรม 1 4.2.1.1 การจัดทํากิจกรรมที่

สนองงานโครงการใน

พระราชดําริไมเปนไปตามแผน

ที่วางไว

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 4.2.1.1 จัดทําแผน และดําเนิน

กิจกรรมตามแผนที่วางไว

ผศ.ดร.อภินันท 

สุวรรณรักษ / 

คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและวิจัย

ก.ย. 55 -  5.2
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

เปาประสงคที่ 5.1 มีการสงเสริมและสนับสนุนการดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

5.1.1 ระบบและกลไก

การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

ระดับ 5 5.1.1.1 ขาดการกําหนดตัว

บงชี้ประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษาอยางชัดเจน

 และนําผลการประเมินปรับปรุง

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 5.1.1.1.1 กําหนดตัวบงชี้

ประเมินผลความสําเร็จของการบูร

ณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษาอยางชัดเจน 

และนําผลการประเมินปรับปรุง

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ก.ย. 55 10,11 6.1

5.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบ

และกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

2 1 2 ต่ํา 4 ลด 5.1.1.2.1 จัดทําระบบและกลไก

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ม.ค. 55
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

เปาประสงคที่ 5.2 มีเครือขายความรวมมือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.2.1 จํานวนเครือขาย

ชุมชนหรือองคการที่ให

ความรวมมือในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดาน

การประมง

เครือขาย 1 5.2.1.1 ขาดการดําเนินงาน 

และการติดตามความรวมกับ

เครือขายชุมชนหรือองคการที่

ใหความรวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 5.2.1.1.1 จัดทําแผนการดําเนินงาน

 และติดตามความรวมกับเครือขาย

ชุมชนหรือองคการที่ใหความรวมมือ

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดานการประมงตาม

แผนที่วางไว

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม /

 ผศ.ดร.ประจวบ 

ฉายบุ

ก.ย. 55 -  6.1

5.2.2 ความพึงพอใจ

ของชุมชนหรือองคการที่

ใหความรวมมือในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมดาน

การประมง

รอยละ 80 5.2.2.1 ขาดการจัดทําแบบ

ประเมินความพึงพอใจของ

ชุมชนหรือองคการที่ใหความ

รวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 5.2.2.1.1 จัดทําแบบประเมินความ

พึงพอใจของชุมชนหรือองคการที่ให

ความรวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดานการประมง

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม /

 ผศ.ดร.ประจวบ 

ฉายบุ

ก.ย. 55 16.2 6.1
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ 6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมตอการพัฒนาคณะ

6.1.1 ระดับ

ความสําเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 5 6.1.1.1 ขาดการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรและ

ดําเนินการอยางเปนระบบ

3 4 12 สูง 4 ลด 6.1.1.1.1 จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรและดําเนินการติดตามอยาง

เปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

ก.ย. 55 -  2.4

6.1.1.2 ขาดการประเมินผล

ความสําเร็จของตัวชี้วัดตาม

แผนพัฒนาบุคลากร และนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุง

3 4 12 สูง 4 ลด 6.1.1.2.1 ประเมินผลความสําเร็จ

ของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากร 

และนําผลการประเมินไปปรับปรุง

คณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร

ก.ย. 55

6.1.1.3 ขาดการติดตามและ

สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

แกคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน

1 2 2 ต่ํา 5 ลด 6.1.1.3.1 จัดทํากิจกรรมสงเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพแกคณาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุน และ

ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ ฯ

ก.ย. 55

6.2.2 การพัฒนา

สถาบันสูสถาบันเรียนรู

ระดับ 4 6.2.1.1  ขาดการจัดทํา

แผนการจัดการความรู (KM) 

และดําเนินการตามแผนที่

กําหนด

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 6.2.1.1.1 จัดทําแผนการจัดการ

ความรู (KM) และดําเนินการตามแผน

ที่กําหนด

รองแผน ฯ / 

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี / 

คณะกรรมการ

การจัดการความรู

ก.ย. 55 -  7.2
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

6.2.1.2 ขาดการรรวบรวม

องคความรูตามประเด็นที่ได

จัดทําเพื่อเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษรอยางเปน

ระบบ

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 6.2.1.2 รวบรวมองคความรูตาม

ประเด็นที่ไดจัดเก็บในฐานขอมูล (KM)

 คณะ และเผยแพรทางเวบไซด

รองแผน ฯ / 

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี / 

คณะกรรมการ

การจัดการความรู

ก.ย. 55

เปาประสงคที่ 6.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

6.2.1 มีระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ

ระดับ 4 6.2.1.1 ขาดการจัดทําระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการตัดสินใจที่ครอบคลุม

ตอการไปใชในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ

3 3 9 สูง 4 ลด 6.2.1.1.1 จัดทําระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่

ครอบคลุมตอการไปใชในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ

จัดทําแผนระบบ

สารสนเทศ / 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ก.ย. 55 -  7.3

6.2.1.2 ขาดการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง

3 3 9 สูง 4 ลด 6.2.1.2.1 จัดทําแบบประเมินความ

พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

คณะกรรมการ

จัดทําแผนระบบ

สารสนเทศ / 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ก.ย. 55

6.2.1.3 ขาดการแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดทําระบบ

สารสนเทศของคณะ

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 6.2.1.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําระบบสารสนเทศของคณะ

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี

ม.ค. 55
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

เปาประสงคที่ 6.3  มีระบบบริหารจัดการที่ดีและนํามาใชทั่วทั้งองคกร

ระดับ 5 6.3.1.1 ผูบริหารขาดการ

ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมาย

2 4 8 สูง 7 ลด 6.3.1.1.1. จัดทําระบบการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง

ผูบริหาร ก.ย. 55 12 7.1

6.3.1.2 ผูบริหารขาดการนํา

ผลการประเมินไปปรับปรุง

การบริหารงานอยางเปน

ป

2 4 8 สูง 7 ลด 6.3.1.2.1 นําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน

รูปธรรม

ผูบริหาร ก.ย. 55

6.3.2 การปฏิบัติตาม

บทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารสถาบัน

ระดับ 4.20 6.3.2.1 ขอมูลผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่ของผูบริหาร

ขาดความแมนยํา

3 4 12 สูง 4,6 ลด 6.3.2.1.1 ประสานงานกับ

หนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ

ขอมูลใหถูกตองกับเจาหนาที่ของ

คณะกอนทําการเผยแพรขอมูล

งานแผน ฯ ก.ย. 55 13 -  

6.3.2.2 หนวยงานที่

รับผิดชอบในการประเมินผล

ไมสามารถประเมินผลไดทัน

ตามกรอบระยะเวลาการ

ป ิ

3 4 12 สูง 4,6 ลด 6.3.2.2.1 กําหนดใหเจาหนาที่

ติดตามขอมูลกับหนวยงานที่

รับผิดชอบใหทันตามกรอบระยะเวลา

การประเมิน

งานแผน ฯ ก.ย. 55

6.3.3 ผลการปฏิบัติ

ราชการของคณะ

ระดับ 4.10 6.3.3.1 ผูรายงานผลกับผู

ประเมินผลมีความรูความ

เขาใจในตัวชี้วัดไมเปนไปใน

ทิศทางดวยกัน

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 6.3.3.1.1 กําหนดใหเจาหนาที่ที่เปน

ผูรายงานผลประสานงาน และทํา

ความเขาใจกับผูประเมินผลใหเปนไป

ในทิศทางดวยกัน

งานแผน ฯ ก.ย. 55 -  1.1

6.3.1 ภาวะผูนําของ

สภาสถาบัน ผูบริหาร

หรือกรรมการประจํา

คณะ
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

6.3.4 ผลการประกัน

คุณภาพภายในของคณะ

ระดับ 4.50 6.3.4.1 เกณฑการประเมินมี

การเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทํา

ใหเกิดความไมชัดเจนตอการ

เก็บขอมูล

2 3 6 ปานกลาง 6 ลด 6.3.4.1.1 ติดตามเกณฑการ

ประเมินประกันคุณภาพภายในและ

จัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ส.ค. 55 15 -  

6.3.5 ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก สมศ.

รอบ 3

ระดับ 3.51 6.3.5.1 เกณฑการประเมินมี

การเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทํา

ใหเกิดความไมชัดเจนตอการ

เก็บขอมูล

4 5 20 สูงมาก 6 ลด 6.3.5.1.1 ติดตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. และ

จัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา

ส.ค. 55 -  9.1

6.3.6 กระบวนการ 

พัฒนาแผน

ระดับ 5 6.3.6.1 ขาดกระบวนการ

ถายทอดแผนกลยุทธสู

บุคลากรทุกระดับ

2 4 8 สูง 4 ลด 6.3.6.1 จัดกิจกรรมการการ

ถายทอดแผนกลยุทธสูบุคลากรทุก

ระดับ

คณะกรรมการ

พัฒนาวิสัยทัศน

และยุทธศาสตร

ธ.ค. 55 -  1.1

6.3.6.2 ขาดการจัดทําแผน

กลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายมหาวิทยาลัย

1 4 4 ปานกลาง 4 ลด 6.3.6.2 จัดทําแผนกลยุทธให

สอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ

พัฒนาวิสัยทัศน

และยุทธศาสตร

พ.ย. 55

6.3.7 ระบบบริหาร

ความเสี่ยง

ระดับ 5 6.3.7.1 การดําเนินงานดาน

การบริหารความเสี่ยงไม

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานที่วางไว

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 6.3.7.1 จัดทําแผน และประชุม

ติดตามการดําเนินงานตามแผน อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ก.ย. 55 -  7.4
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โอกาส

ที่จะ

เกิด

ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

เปาประสงคที่ 6.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสินอยางคุมคาและคุมทุน

6.4.1 ระดับ

ความสําเร็จในการใช

จายงบประมาณตามแผน

ระดับ 5 6.4.1.1 ครุภัณฑการเรียน

การสอนบางสวนเริ่ม  ชํารุด 

และเสื่อมสภาพ อาจสงผลให

มีการใชจายเงินไมเปนไปตาม

แผนที่วางไว

4 5 20 สูงมาก 1,6 ลด 6.4.1.1.1 วิเคราะหและจัดทํา

แผนการซื้อครุภัณฑ เพื่อทดแทนของ

ที่ชํารุด

คณะกรรมการ

หองปฏิบัติการ

กลาง /

คณะกรรมการ

ประจําคณะ

 / งานแผน ฯ

ก.ย. 55 -  8.1

6.4.1.1.2 ประสานงานกับทาง

สวนกลางของมหาวิทยาลัยตาม

นโยบายการติดกลองวงจรปดใหกับ

ทางคณะ เพื่อปองกันการสูญหาย

ของทรัพยสิน

คณบดี ก.ย. 55

6.4.1.2 การรับนักศึกษาไม

เปนไปตามแผนที่วางไว ทําให

งบประมาณที่ไดรับลดลง

3 4 12 สูง 6 ลด 6.4.1.2.1 ติดตามสถาบันที่ไดทํา

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

(MOU) อยางตอเนื่อง

คณบดี / รอง

วิชาการ ฯ

ก.ย. 55

6.4.1.3 การเบิกจาย

งบประมาณไมเปนไปตามแผน

ที่วางไว

3 3 9 สูง 4 ลด 6.4.1.3.1 จัดทํารายงาน และ

วิเคราะหทางการเงินอยางเปนระบบ 

และรายงานตอผูบริหารระดับสูง 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ก.ย. 55

6.4.1.3.2 วิเคราะหความคุมคาและ

คุมทุนของทรัพยากร

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ก.ย. 55
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ที่จะ
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ผล 

กระท

บ

คะแนน 

risk

ระดับ 

risk
วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา 

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

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สมศ.ที่

 เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ

 ป งปม. 

55

ตรง

กับตัว

บงชี้ 

สกอ.ที่

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
หนวยนับ ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง 
ความ

เสี่ยง

ดานที่

6.4.2 ระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ

ระดับ 5 6.4.2.1 การจัดทําแผนกล

ยุทธทางการเงินไมสอดคลอง

กับแผนกลยุทธของคณะ

2 3 6 ปานกลาง 4 ลด 6.4.2.1.1 จัดทําแผนกลยุทธทาง

การเงินใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะ

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ม.ค. 55 -  8.1

6.4.2.1.2 วางแนวทางการจัดหา 

จัดสรรและวางแผนการใชงบประมาณ

 อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 

ตรวจสอบได และสอดคลองตามพันธ

กิจพัฒนาคณะและบุคลากร

ผูบริหาร / งาน

การเงินและบัญชี

ม.ค. 55



๑๖๘ 

 

                     แบบประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554 

 แบบประเมินนี้ใชในการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามสภาพความเปนจริงที่เปนอยูในปจจุบันของ

หนวยงานและนําผลสรุปไปใสในแบบ ปย.๑ 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

๑.  สภาพแวดลอมของการควบคุม 

       ผูประเมนิควรพจิารณาแตละปจจัยที่มผีลกระทบตอ

สภาพ แวดลอมการควบคุม เพื่อพจิารณาวาหนวยงานมี

สภาพแวดลอมการควบคุมที่ด ีหรอืไม  

 ๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบรหิาร 

• มทีัศนคตทิี่ดแีละสนับสนุนการปฏบิัตหินาที่ภายใน

หนวยงาน รวมทัง้ตดิตามผลการตรวจสอบและการ

ประเมนิผลทัง้จากการตรวจสอบจากหนวยงาน

ภายในและการตรวจสอบจากภายนอก 

 

 

 

 

 

• ผูบริหารมกีารกําหนดและสงเสริมระบบ

การตดิตามผลการตรวจสอบและการ

ประเมนิผลทัง้จากการตรวจสอบจาก

หนวยงานภายในและการตรวจสอบจาก

ภายนอก ตามระเบยีบที่กําหนด 

• ใหความสําคัญตอการรายงานทางการเงนิงบประมาณ 

และการดําเนนิงาน 

• มกีารรายงานการเงนิใหคณบดรัีบทราบ

ทุกเดอืน 

• มกีารสรุปรายงานการเงนิใหคณะ 

กรรมการประจําคณะรับทราบอยาง

สม่ําเสมอ ทุกรายไตรมาส 

• มทีัศนคตทิี่เหมาะสมในการจดัการความเสีย่งอยาง 

รอบคอบ และครอบคลุมทุกภารกิจ 

• มคํีาสั่งคณะที ่๐53/๒๕๕3 แตงตัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 

เพื่อจัดการความเสีย่งอยางครอบคลุมทุก

ภารกิจ  ซึ่งจะรายงานผลใหผูบริหาร

ระดับสูงทราบเปนระยะ ๆ ตามกําหนด 

รอบ ๖ เดอืนและทุกสิ้นปงบประมาณ 

• มกีารบริหารงานแบบมุงผลสมัฤทธิ ์ • ทางคณะมกีารกําหนดนโยบายและ

เปาหมาย ที่ชัดเจนในการวัดผลสัมฤทธิ์

ของงานจากการพัฒนาตัวช้ีวัดตามคํา

รับรองปฏบิัตริาชการ ฯ(ก.พ.ร.) และการ

ประกันคุณภาพ การศกึษาทีค่ณะลงนาม

กับมหาวทิยาลยั  

 



๑๖๙ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

    ๑.๒  ความซ่ือสัตยและจรยิธรรม 

• ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกร

ที่มุงเนนความสาํคัญของความซื่อสัตยและ

จริยธรรม 

 

• มคํีาสั่งคณะที ่๐42/๒๕๕3 แตงตัง้

คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ เพื่อทํา

หนาที่กํากับดูแล ตดิตาม ประเมนิผลการ

ปฏบิัตแิละไมปฏบิัตติามจรรยาบรรณ

วชิาชีพอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะ 

• ฝายบริหารกําหนดเปาหมายที่เปนไปไดและไมสราง

ความกดดันใหแกบุคลากรในการปฏบิัตงิาน 

• ฝายบริหารกําหนดแผนงานทีพ่จิารณา

แลวเหน็วาบุคลากรในองคกรสามารถ

ปฏบิัตงิานใหสาํเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

โดยไดรับความเห็นชอบจากบุคลากรที่

ปฏบิัตงิานแลว 

• ฝายบริหารกําหนดสิ่งจงูใจทีย่ตุธิรรมและจาํเปน 

เพื่อใหมัน่ใจวาบุคลากรจะมคีวามซื่อสตัยและถอื

ปฏบิัตติามจริยธรรม 

• คณะมกีารกําหนดสิ่งจูงใจตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยัที่ยตุธิรรม เพื่อใหบุคลากร 

ประพฤตปิฏบิัตเิปนแบบอยางที่ด ีเชน 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนกังาน

ราชการ และพนักงานมหาวทิยาลยัดเีดน  

เปนตน 

• ฝายบริหารดําเนนิการอยางเรงดวนเมือ่มสีัญญาณ

แจงวาอาจมปีญหาเรื่องของความซื่อสตัยและ

จริยธรรมเกิดขึ้นในหนวยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• คณะมคีณะกรรมการจรรยาบรรณ

อาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนของ

คณะ โดยมกีารประชุมเมือ่พบขอรองเรียน 

เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย

และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได

พจิารณาแลว จงึแจงผลการพิจารณาให

ผูบังคับบัญชาทราบตอไป    



๑๗๐ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

   ๑.๓  ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

• มกีารกําหนดระดับความรู ทกัษะและความสามารถ

ของแตละตาํแหนงอยางชัดเจน 

 

• มกีารกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไวในการประกาศรับสมัครคัดเลอืกบุคคล

เขาทํางานตามตาํแหนงที่ตองการ 

• มกีารจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของ

แตละตาํแหนงและเปนปจจุบนั 

• มกีารจัดทําเอกสารคําบรรยาย

คุณลักษณะงานของแตละตําแหนงตาม

ภาระงาน 

• มกีารระบุแผนการฝกอบรมบคุลากรตามความ

ตองการของหนวยงานและของบุคลากรอยาง

เหมาะสม 

• มกีารกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทุก

ตําแหนงในแผนปฏบิัตงิานประจําปของ

คณะ 

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานพจิารณาจาก

ผลสําเร็จของงาน ความรู ความสามารถ ความ

ประพฤต ิและมกีารระบุอยางชัดเจนในสวนของ

บุคลากรที่มผีลการปฏบิัตงิานดแีละสวนที่ตองมกีาร

ปรับปรุง 

• มกีารประเมนิความเหมาะสมของบุคคล

และงานที่รับผดิชอบ เพื่อพจิารณาตอ

สัญญาจางงานตอ 

• สงเสริม สนับสนุนและแนะนําใหบุคลากร

ที่ยังบกพรองในการทํางานใหมกีารพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

     ๑.๔  โครงสรางองคกร 

• มกีารจัดโครงสรางและสายงานการบังคับบัญชาที่

ชัดเจนและเหมาะสม 

 

• มโีครงสรางการบริหารงานของคณะ ตาม

ภาระงานที่มหาวทิยาลยักําหนดไว 

• มกีารปรับโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับ

สถานการณ 

• คณะมกีารปรับโครงสรางองคกรที่สอดคลอง

ตามภารกิจและสถานการณปจจุบัน 

• มกีารแสดงแผนภูมกิารจดัองคกรที่ถูกตองและ

ทันสมยัเผยแพรใหบุคลากรรับทราบ 

 

 

 

• มกีารแสดงแผนภูมกิารจดัองคกรที่

ถูกตองและทนัสมัยเผยแพรในเว็บไซดของ

คณะแผนพับแนะนาํหนวยงาน และบอรด

หนาหองสํานักงานคณบด ี

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

    ๑.๕  การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผดิชอบ 

• มกีารมอบอาํนาจและหนาที่ความรับผดิชอบใหกับ

บุคคลที่มคีวามรู  ความสามารถ และเปนไปอยาง

ถูกตอง และมกีารแจงใหบุคลากรทุกคนรับทราบ 

 

• มกีารมอบอํานาจหนาที่และความรับผดิชอบ

ตามตาํแหนงไดอยางเหมาะสม 

• มกีารมอบหมายงานเปนคําสัง่มเีอกสาร

อยางชัดเจน 

• ผูบริหารมวีธิกีารที่ดใีนการตดิตามผลการ

ดําเนนิงานที่มอบหมาย 

 

• มกีารตดิตามงานตามลําดับสายงานบังคับ

บัญชาอยางสม่ําเสมอ 

    ๑.๖  นโยบายวธีิบรหิารดานบุคลากร 

• มกีารกําหนดมาตรฐานการวาจางบุคลากรที่เหมาะสม 

โดยเนนถึงความรู ประสบการณ ความซื่อสตัยและมี

จริยธรรม 

 

• มกีารกําหนดมาตรฐานการวาจางบุคลากรที่

เหมาะสมไวในคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง ใน

การประกาศรับสมัครคัดบุคคลเขาตาม

ตําแหนงทีต่องการ 

• มกีารจัดปฐมนเิทศบุคลากรใหม • จัดประชุมแนะนําบุคลากรในหัวขอที่

เก่ียวของกับงานในความรับผดิชอบ และ

รับทราบนโยบายของหนวยงานกอนเร่ิม

ปฏบิัตงิาน 

 • จัดใหมกีารประชุมทบทวนผลการดาํเนนิงาน 

ของหนวยงานในรอบปที่ผานมา และ

ประเมนิผลอยางเปนกลาง 

• การเลื่อนตาํแหนงและอัตราเงนิเดอืนและการ

โยกยายขึ้นอยูกับการประเมนิผลการปฏบิัตงิานเปน

หลักสําคัญ 

• มกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานตามแบบ 

ฟอรมของกองการเจาหนาที ่โดยผาน

ผูบังคับบัญชาตามลาํดับช้ัน 

• มกีารประกาศผลการประเมนิ ฯ เปนคําสั่ง

ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมของบุคลากร

ทัง้หมด ตามประเภทของแตละรายงานใน

แตละตาํแหนง 

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรได

พจิารณาเรื่องของความซื่อสตัยและจริยธรรม

ประกอบดวย 

• มกีารเผยแพรประกาศผลการประเมนิให

บุคลากรไดรับทราบอยางเปดเผย ใน

รูปแบบหนังสอืเวยีนอเิล็กทรอนกิส   

 

 



๑๗๒ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

• มกีารลงโทษทางวนิัยและแกไขปญหาเมื่อมกีารไม

ปฏบิัตติามนโยบายหรอืขอกําหนดทางจริยธรรม 

• คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลจรรยา 

บรรณวชิาชีพคณาจารยของคณะ มกีาร

จัด ทําขอสรุปที่เก่ียวของกับบคุลากร 

โดยตรง เพือ่ใชเปนแนวทางในการปฏบิัต ิ

และการดําเนนิการหากไมปฏบิัตติาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ และอยูระหวางการ

จัดทําคูมอืจรรยาบรรณวชิาชีพของคณะ 

 

    ๑.๗  กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏบิัตงิาน 

• มกีารกํากับดูแล การปฏบิัตงิานภายในหนวยงานให

เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดอยาง

ตอเนื่องและสม่าํเสมอ 

 

• มคีณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

กํากับดูแลการปฏบิัตงิานภายในหนวยงาน

ตามภารกิจตาง ๆ ใหเปนไปตามระบบการ

ควบคุมภายใน และคณะ กรรมการ ประจาํ

คณะ กํากับดูแลการปฏบิตังิานใหเปนไป

ตามแผนงาน/วัตถุประสงค และเปาหมาย

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 

• มผีูตรวจสอบภายใน และมกีารรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในตอหัวหนาหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ในระดับภายในคณะมคีณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง เพื่อกํากับดแูลการ

ปฏบิัตงิานภายในหนวยงานตามภารกจิ

ตาง ๆ ใหเปนไปตามระบบการควบคุม

ภายใน และคณะกรรมการประจําคณะ 

กํากับดูแลการปฏบิัตงิานใหเปนไปตาม

แผนงาน/วัตถุประสงค และเปาหมายของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง และยังมี

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ

มหาวทิยาลยัเขามาตรวจสอบ ปละ ๑ ครัง้ 



๑๗๓ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

สรุป/วธีิการท่ีควรปฏบิัต ิ

 ควรปฏบิัตติามแผนงานและนโยบายที่กําหนดไว

อยางเครงครัด และสม่าํเสมอ  และมกีระบวนการวเิคราะหปรับ

แผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 

 

 

 

 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดคีณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

               วนัที่ 14 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕4 

 



๑๗๔ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

๒.  การประเมนิความเสี่ยง 

       ๒.๑  วัตถุประสงคของหนวยงาน 

• มกีารกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนนิ 

งานของหนวยงานอยางชัดเจนและวดัผลได 

 

 

• คณะมกีารระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนด    

พันธกิจ เปาประสงค และวตัถุประสงค ของ

คณะ เปนประจําทุกป 

• มกีารเผยแพรและช้ีแจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ

และเขาใจตรงกัน 

• คณะมกีารช้ีแจงถายทอดวัตถุประสงคของ

หนวยปละ ๑ คร้ัง เพื่อใหการปฏบิัตงิาน

เปนไปในทศิทางเดยีวกัน 

      ๒.๒  วัตถุประสงคระดับกจิกรรม 

• มกีารกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนนิงานใน

ระดับกิจกรรม ที่สอดคลองและสนับสนุน

วัตถุประสงคระดับมหาวทิยาลัย 

 

• คณะไดนาํแนวทางวัตถุประสงคของการ

ดําเนนิงานในระดับมหาวทิยาลัย มาใชใน

การกําหนดวตัถุประสงคของคณะ 

• วัตถุประสงคระดับกิจกรรมมคีวามชัดเจน ปฏบิัติ

ได วดัได 

• คณะมกีารกําหนดวัตถุประสงคระดับ

กิจกรรมที่มคีวามชัดเจน ปฏบิัตไิด วัดได 

ตามแผนปฏบิัตริาชการประจาํปของคณะ 

• บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของมสีวนรวมในการกําหนด 

และใหการยอมรับ 

• คณะมกีารช้ีแจงถายทอดวัตถุประสงคของ

หนวยปละ๑คร้ัง เพื่อใหการปฏบิัตงิาน

เปนไปในทศิทางเดยีวกัน 

      ๒.๓   การระบุปจจัยเสี่ยง 

• ผูบริหารทุกระดับมสีวนรวมในการระบุและ

ประเมนิความเสีย่ง 

 

• คณะมกีารแตงตัง้ผูบริหารทุกระดับเปน

ตัวแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

• มกีารระบุและประเมนิความเสี่ยง  ไดมาจากการ

วเิคราะหจุดออน  จุดแขง็  โอกาส อุปสรรค 

(SWOT ANALYSIS)  อยางรอบดาน 

• คณะมกีารระบุและประเมนิความเสีย่งไดมา

จากการวเิคราะหจุดออน จดุแข็ง โอกาส 

อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) อยางรอบดาน 

     ๒.๔   การวเิคราะหความเสี่ยง 

• มกีารกําหนดเกณฑในการพจิารณาระดับ

 ความสําคัญของความเสีย่ง 

 

• คณะมกีารกําหนดเกณฑในการพจิารณา

ระดับความสาํคัญของความเสี่ยง ตามคูมอื

การบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

• มกีารวเิคราะหและประเมนิระดับความสาํคัญหรอื

ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรอื

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

• คณะมกีารวเิคราะหและประเมนิระดับ

ความสําคัญหรอืผลกระทบของความเสีย่ง

และความถ่ีที่จะเกิดหรอืโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง ตามคูมอืการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวทิยาลยั 

   ๒.๕  การกําหนดวธีิการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง 

• มกีารวเิคราะหสาเหตุของความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น

และกําหนดวธิกีารควบคุมเพื่อปองกันหรอืลด

ความเสี่ยง 

 

• คณะมกีารวเิคราะหสาเหตุของความเสีย่งที่

อาจเกิดขึ้นและกําหนดวธิกีารควบคุมเพื่อ

ปองกันหรอืลดความเสีย่ง ตามคูมอืการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลยั 

• มกีารพจิารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้น

จากการกําหนดวธิกีารควบคุมเพื่อปองกันหรอืลด

ความเสี่ยง 

• คณะยังไมมกีารดาํเนนิการพจิารณาความ

คุมคาของตนทนุที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนด

วธิกีารควบคุมเพื่อปองกันหรอืลดความเสีย่ง 

• มกีารแจงเวยีนใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับ

วธิกีารควบคุมเพื่อปองกันหรอืลดความเสีย่ง 

• คณะมกีารแจงวธิกีารควบคุมความเสี่ยง

ผานประชุมหัวหนางาน 

• มกีารตดิตามผลการปฏบิัตติามวธิกีารควบคุมที่

กําหนดเพือ่ปองกันหรอืลดความเสีย่ง 

• คณะมกีารสรุปรายงานผลการปฏบิัตติาม

วธิกีารควบคุมที่กําหนดเพือ่ปองกันหรอืลด

ความเสี่ยง  ๒  คร้ัง/ป 

 

 

 

 

  สรุป/วธีิการท่ีควรปฏบิัต ิ

   คณะควรมกีารจัดทําแผนพจิารณาความคุมคาของตนทุน

ที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวธิกีารควบคุมเพื่อปองกันหรอืลดความ

เสี่ยง เพิ่มเตมิและทาํตามแผนอยางสม่ําเสมอ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดคีณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

  วันที ่๑4 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕4 

 



๑๗๖ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

๓.  กจิกรรมการควบคุม 

      ๓.๑  กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและ 

ผลการประเมนิความเสี่ยง 

  

• คณะมกํีาหนดกิจกรรมการควบคุมที่ได

 กําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและผลการ

 ประเมนิความเสีย่ง 

 ๓.๒   บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ

 กิจกรรมการควบคุม 
• คณะมกีารช้ีแจงดานบริหารความเสีย่งและ

สรางความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม

การควบคุมใหบุคลากรทราบแตอยางไม

ทั่วถึงทุกคนโดยตรง  

     ๓.๓  มกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงนิอนมุัตขิอง

ผูบรหิารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ

อักษร 

• มหาวทิยาลยัมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจ

หนาที่และวงเงนิอนุมัตขิองผูบริหารแตละ

ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ

อักษร 

     ๓.๔  มมีาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสนิอยางรัดกุม

และเพยีงพอ 

• มมีาตรการปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสนิ 

อยางรัดกุม เชน มกีารจดัทําทะเบยีนคุม

พัสดุทุกสิ้นปโดยเปรียบเทยีบกับการตรวจ

นับพัสดุคงเหลอืทีม่อียูจริง  มกีารจัดซื้อตู

นริภัยเพื่อจดัเก็บเอกสารทางการเงนิ

เอกสารแทนตัวเงนิ และเงนิสด เพื่อความ

ปลอดภัยในทรัพยสนิของทางราชการ 

     ๓.๕ มกีารแบงแยกหนาทีก่ารปฏบิัตงิานที่สาํคัญหรอืงานที่

เสี่ยงตอความเสยีหายตัง้แตตนจนจบ เชน การอนมุัต ิ

การบันทกึบัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสนิ 

• คณะมกีารแบงแยกหนาที่การปฏบิัตงิานที่

สําคัญหรอืงานที่เสี่ยงตอความเสยีหาย

ตัง้แตตนจนจบ ออกจากกันโดยเดด็ขาด 

      ๓.๖   มขีอกําหนดเปนลายลกัษณอักษร และบทลงโทษกรณี

ฝา ฝนในเรื่องการมผีลประโยชนทับซอนโดยอาศัย

อํานาจหนาที ่

• มหาวทิยาลยัมขีอกําหนดเปนลายลักษณ

อักษร และบทลงโทษกรณฝีา ฝนในเรื่อง

การมผีลประโยชนทับซอนโดยอาศยัอาํนาจ

หนาที ่

      ๓.๗  มมีาตรการตดิตามและตรวจสอบใหการดําเนนิงานของ

หนวยงานเปนไปตาม กฎ ระเบยีบ ขอบงัคับ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

• มหาวทิยาลยัมมีาตรการตดิตามและตรวจสอบ

ใหการดําเนนิงานของหนวยงานเปนไปตาม

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับและมตคิณะรัฐมนตรี 



๑๗๗ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

สรุป/วธีิการท่ีควรปฏบิัต ิ

          คณะมกิีจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค

และผลการประเมนิความเสี่ยงที่สําคัญเหมาะสมตามสมควรแต

การสรางความเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมให

บุคลากรอยางไมทั่วถึงทุกคนโดยตรง ดังนัน้   ตองปรับวธิกีารให

ทุกคนในคณะมสีวนรวมและรับทราบอยางทั่วถึงกัน 

 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดคีณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

                   วันที ่๑4 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

      ๔.๑ จัดใหมรีะบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับ

การ บริหารและตัดสนิใจของฝายบริหาร 

 

• คณะมกีารจัดทําฐานขอมูลทางการเงนิ และ

ระบบรายงานรับจายเงนิบํารุงการศกึษาของ

คณาจารยเปนรายบุคคล สาํหรับใชเพื่อการ

ตัดสนิใจของผูบริหาร 

        ๔.๒ มกีารจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ ดําเนนิงาน

การเงนิ และการปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ ขอบงัคับ และมติ

คณะรัฐมนตรี ไวอยางถูกตอง และเปนปจจุบัน 

• มหาวทิยาลยัเปนผูจัดทําและรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับการดําเนนิงาน การเงนิ และการปฏบิัติ

ตามกฎระเบยีบ ขอบังคับ และ มตคิณะรัฐมนตร ี

ไวอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 

        ๔.๓  มกีารจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงนิ 

 และการบันทกึบัญชีไวครบถวน สมบูรณและเปน 

 หมวดหมู 

• คณะมกีารเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล/เอกสาร

ประกอบการจายเงนิและการบันทกึบัญชีไว

ครบถวน สมบูรณและเปนหมวดหมู 

        ๔.๔  มกีารรายงานขอมลูที่จาํเปนทัง้จากภายในและ

 ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับทราบอยางสม่ําเสมอ 

• คณะมกีารรายงานขอมูลทางการเงนิให

ผูบริหารทราบตามลําดับช้ัน และนํารายงาน

ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก 

๓ เดอืน 

       ๔.๕   มรีะบบการตดิตอสือ่สารทัง้ภายในและภายนอก

 อยางเพยีงพอเช่ือถอืไดและทนักาล 
• คณะมกีารใชระบบ E-Document (ระบบ

หนังสอืเวยีนอเิล็กทรอนกิส) สําหรับการ

สื่อสารภายในคณะและในมหาวทิยาลัย อกีทัง้

มเีว็บไซดของคณะเปนตัวเช่ือมในการ

ตดิตอสื่อสารระหวางบุคลากร นักศกึษา  

และประชาชน ทัง้ภายในและภายนอกอยาง

เพยีงพอ เช่ือถอืไดและทันกาล 

    ๔.๖   มกีารสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบ

 และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเก่ียวกับการ

 ควบคุมภายในปญหาและจดุออนของการควบคุม

 ภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข 

• คณะมกีารสื่อสารใหพนักงานทราบและ

เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเก่ียวกับการ

ควบคุมภายในปญหาและจดุออนของการ

ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการ

แกไข ผานทางประชุมหัวหนางาน  

 

 

 

 

 



๑๗๙ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

 

     ๔.๗ มกีลไกหรอืชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอ

 ขอคิดเห็น หรอืขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ดําเนนิงานของหนวยงาน 

• คณะมกีารจัดทําสายตรงคณบด ีบนเว็บไซด

ของคณะ กระดานสนทนา และกลองแสดง

ความคิดเห็น เพื่อเปนชองทางรับขอคิดเห็น

จากบุคลากร 

     ๔.๘   มกีารรับฟงและพจิารณาขอรองเรียนจากภายนอก  • คณะไดมกีารมอบหมายหนาที่ให

คณะกรรมการตดิตามประเมนิผล

จรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยในการรับฟง

และพจิารณาขอรองเรียนจากภายนอก 

 

 

 

สรุป/วธีิการท่ีควรปฏบิัต ิ

  คณะมรีะบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม

ตามควรตอความตองการของผูใช และการบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายใน 

 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดคีณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

วันที่ ๑4 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

๕.  การตดิตามประเมนิผล 

     ๕.๑  มกีารเปรียบเทยีบแผนและผลการดําเนนิงาน และ

รายงานใหผูบริหารรับทราบเปนลายลักษณอยาง

ตอเนื่องและสม่าํเสมอ 

 

• คณะมกีารเปรียบเทยีบแผนและผลการ

ดําเนนิงาน และรายงานใหผูบริหาร

รับทราบเปนลายลักษณอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ อาทเิชน การรายงาน

เปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานตาม

โครงการเทยีบกับแผน  

    ๕.๒   กรณผีลการดําเนนิงานไมเปนไปตามแผนไดมกีาร

ดําเนนิการแกไขอยางทันกาล 

• คณะมกีารนําแผนดําเนนิงานประจําป 

เขาที่ประชุมคณะทุก ๖ เดอืน เพื่อ

สําหรับตดิตาม และปรับแผนการ

ดําเนนิงานไดอยางทันกาล เมือ่คณะ 

กรรมการประจําคณะเห็นวาผลการ

ดําเนนิงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

    ๕.๓   มกีารกําหนดใหมกีารตดิตามผลในระหวางการ 

 ปฏบิัตงิานอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ 

• คณะมกีารกําหนดใหมกีารตดิตามผลใน

ระหวางปฏบิัตงิานทุก ๓ เดอืน 

    ๕.๔   มกีารตดิตามและตรวจสอบการปฏบิัตติามระบบ การ

ควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและ สม่ําเสมอ 

• คณะมกีารตดิตามและตรวจสอบการ

ปฏบิัตติามกระบวนการควบคุมภายใน

ทุก ๖ เดอืน 

    ๕.๕   มกีารประเมนิผลความเพยีงพอและประสทิธผิลของ

การควบคุมภายใน และประเมนิการบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมนิการ

ควบคุมดวยตนเองและ/หรอืการประเมนิการควบคุม

อยางเปนอสิระ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

• คณะมกีารตดิตามประเมนิผลการ

ปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในเปนประจําทุกป 

    ๕.๖  มกีารรายงานผลการประเมนิและรายงานการ

ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูบริหาร 
• ผูตรวจสอบภายในมกีารรายงานผลการ

ประเมนิและรายงานการตรวจสอบ

โดยตรงตอผูบริหาร 

   ๕.๗  มกีารตดิตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการ

ประเมนิผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

• คณะมกีารตดิตามผลการแกไข

ขอบกพรองที่พบจากการประเมนิผลและ

การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในทุก

คร้ัง 



๑๘๑ 

 

จุดท่ีควรประเมนิ ความเห็น/คาํอธิบาย 

๕.๘   มกีารกําหนดใหหนวยงานตองรายงานตอผูบริหาร

 ทันท ีกรณทีี่มกีารทุจริตหรอืสงสยัวามกีารทุจริต ม ีการ

ไมปฏบิัตติาม กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ และมติ

 คณะรัฐมนตรีและมกีารกระทาํอื่นที่อาจม ีผลกระทบ

ตอองคกรอยางมนีัยสําคัญ 

 

 

 

• คณะมกีารกําหนดในคูมอืจรรยาบรรณ

วชิาชีพของคณะ 

สรุป/วธีิการท่ีควรปฏบิัต ิ

   คณะมรีะบบการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสมตามสมควร และควรมกีารจัดทําระบบการตดิตาม

ประเมนิผลการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอและมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดคีณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

วันที่ ๑๒ เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 

 

แบบ ปย.๑ 

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคุมภายใน 

หนวยงาน คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้าํ 

ณ  วันท่ี ๑4  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕4 

องคประกอบของการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมนิ/ขอสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

 ผูบริหารและบุคลากรมทีศันคตทิี่ดตีอการ

ควบคุมภายใน  ผูบริหารใหความสาํคัญกับการมี

ศลีธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสตัย และมกีาร

พจิารณาดําเนนิการตามควรแกกรณ ีเมื่อพบวา

บุคลากรประพฤตปิฏบิัตใินสิง่ที่ไมเหมาะสมการยอมรับ 

ความรูความสามารถของบุคลากร การรับทราบขอมลู

และการวนิจิฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งทีต่องตรวจสอบ 

ปรัชญา รูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอ

การพัฒนาการควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิล โครงสราง

องคกร การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผดิชอบ

และจํานวนบุคลากรเหมาะสมกับงานที่ปฏบิัต ินโยบาย

และการปฏบิัตดิานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ

สนับสนุนผูปฏบิตังิาน 

 

 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา เปน

หนวยงานทีม่โีครงสรางองคกรขนาดเล็กมบีุคลากรที่มี

จรรยาบรรณและความซื่อสัตยในการทํางาน  บุคลากร

มคีวามตัง้ใจในการทํางานสงู จงึทําใหผลการประเมนิมี

ประสทิธภิาพตามสมควรแตบางคร้ังยังมกีารปฏบิัตงิาน

ที่ไมเปนไปตามแผนที่วางไว จงึตองมกีระบวนการ

วเิคราะหปรับแผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนไป 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 

 มกีารกําหนดวัตถุประสงคระดับหนวยงาน

ที่ชัดเจน  วตัถุประสงคระดับหนวยงานและวัตถุประสงค

ระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสาํเร็จ

ดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยาง

เหมาะสม ฝายบริหารมกีารระบุความเสีย่งทัง้ปจจยั

ภายในและภายนอกทีอ่าจมผีลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน และมกีารวเิคราะหความ

เสี่ยงที่เหมาะสม 

 

คณะมกีารกําหนดวัตถุประสงคที่มคีวามชัดเจนและมี

ระดับกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนปฏบิัตงิานและแผน

ยุทธศาสตรของคณะ แตยงัขาดแผนพจิารณาความ

คุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวธิกีาร

ควบคุมเพื่อปองกันหรอืลดความเสีย่ง  



๑๘๓ 

 

องคประกอบของการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมนิ/ขอสรุป 

(๒) 

๓. กจิกรรมการควบคุม 

 มนีโยบายและวธิปีฏบิัตทิีม่ั่นใจวาเมื่อนาํไป

ปฏบิัตแิลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหารกําหนดไว 

กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีใหผูปฏบิัตงิานเหน็ความ

เสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นในการปฏบิตังิานเพือ่ใหเกิดความ

ระมัดระวังและสามารถปฏบิตังิานไดสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

 

คณะมกิีจกรรมการควบคุมซึ่งกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงค

และ ผลการประเมนิความเสีย่ง         ทีส่ําคัญ

เหมาะสมตามสมควร แตการสรางความเขาใจ

วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมใหบุคลากรอยางไม

ทั่วถึงทุกคนโดยตรง ดังนัน้ตองปรับวธิกีารใหทุกคนใน

คณะมสีวนรวมและรับทราบอยางทั่วถึงกัน 

 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

 มรีะบบขอมลูสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับ

การปฏบิัตงิาน การรายงานทางการเงนิและการ

ดําเนนิงาน การปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิัติ

ตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนนิกิจกรรมของ

องคกรรวมทัง้ขอมลูสารสนเทศที่ไดจากภายนอก

หนวยงาน มกีารสื่อสารไปยงัผูบริหารและผูใชภายใน

หนวยงาน  ในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศ

ปฏบิัตหินาที่ตามความรับผดิชอบไดอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และใหความมั่นใจวามี

การตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกหนวยงานที่มผีล

ทําใหหนวยงานบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมาย 

 

 

 คณะมรีะบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่

เหมาะสมตามควรตอความตองการของผูใช และการ

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

๕.  การตดิตามประเมนิผล 

  หนวยงานมกีารตดิตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในและประเมนิคุณภาพการปฏบิัตงิานโดย

กําหนดวธิปีฏบิัตงิานเพื่อตดิตามการปฏบิัตติามระบบ

ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการปฏบิัตงิานตามปกตขิองฝายบริหารผูควบคุม

งานและผูมหีนาที่เก่ียวของ นอกจากนี้มกีารประเมนิผล

แบบรายคร้ัง (Separate  Evaluation) เปนคร้ังคราว กรณี

พบจุดออนหรอืขอบกพรอง ควรกําหนดวธิปีฏบิัตเิพื่อให

มั่นใจวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน

ไดรับการพิจารณาสนองตอบและมกีารวนิจิฉัยสั่งการให

ดําเนนิการแกไขขอบกพรองอยางทันทวงท ี ฯลฯ 

 

   คณะมรีะบบการตดิตามประเมนิผลการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร และควรมกีาร

จัดทําระบบการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน

อยางสม่าํเสมอและมปีระสทิธภิาพอยางขึ้น 



๑๘๔ 

 

ผลการประเมนิโดยรวม 

              คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํามีการควบคุมภายในเปนไปตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อยางไรก็ตามมี

จุดออนที่ตองไดรับการแกไข  ดังนี้ 

๑. ควรปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่กําหนดไวอยางเครงครัด และมีกระบวนการวิเคราะห

ปรับแผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 

๒. ควรจัดทําแผนพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีการควบคุม       

เพื่อปองกันหรอืลดความเสี่ยง 

๓. คณะควรปรับวธิกีารใหทุกคนในคณะเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมที่กําหนดขึ้นตาม

วัตถุประสงคและผลการประเมนิความเสี่ยงอยางทั่วถึงกัน 

 

 

 

 

                                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกล  พรมยะ) 

            คณบดคีณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

                            วันที่ ๑4 เดอืนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕4  

 



 

๑
๘

๕
 

 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 

งาน การเบกิจายเงิน 

กระบวนการปฏบิัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานทีป่ระเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู 

(2) 

การประเมินผลการควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(5) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผดิชอบ 

(6) 

1. การรับหลักฐานขอเบิก    - กําหนดใหบันทึกวัน เดอืน ป 

และเวลา ท่ีรับเอกสาร และสง 

เอกสารท่ีผดิพลาดใหหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

 

สามารถลดความเสี่ยงใหหมดไป

ได 

- - - 

2. ตรวจสอบเอกสารการ

เบิกจาย 

   - กําหนดหลักเกณฑหรือวธีิ

ปฏบัิติ โดยเฉพาะแบบฟอรมการ

ขออนุมัติเบิกเงนิประเภทตาง ๆ 

ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

   - จัดใหมกีารฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับระเบียบตาง ๆ  

   - จัดใหมกีารแลกเปลี่ยน

เรียนรู เพื่อฝกทักษะในการ 

วเิคราะหระเบียบขอบังคับ 

การควบคุมท่ีมอียูสามารถลด

ความเสี่ยงไดระดับหน่ึง แตยังไม

เพยีงพอ เนื่องจากแนว

ปฏบัิติงานในระบบสามมติิ มกีาร

เปลี่ยนแปลงบอยคร้ัง โดยไมมี

การแจงเวยีนเปนลายลักษณ

อักษร ทําใหมกีารตรวจสอบ

เอกสารการเบิกจายผดิพลาด

บอยคร้ัง 

   - แนวปฏบัิติในการเบิกจายท่ี

แจงเวยีนไวไมเปนปจจุบัน 

- ประสานงานหรือปรึกษากับ

ผูรับผดิชอบระบบงานท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดแนว

ปฏบัิติท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง และ

แจงเวยีนใหคณะ/สํานัก ถอื

ปฏบัิติตอไป 

 

๓๐ ก.ย. ๕5/  

หัวหนางาน

คลังและพัสดุ 

ปย. ๒ 

 



 

๑
๘

๖ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 

งาน เงินทดรองราชการ 

กระบวนการปฏบิัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานทีป่ระเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู 

(2) 

การประเมินผลการควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(5) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผดิชอบ 

(6) 

1. การตรวจสอบสัญญายมืเงนิ

และการอนุมัติจาย 

   1.1 กาํหนดแนวปฏบัิติ

เกี่ยวกับการยมืเงนิไวอยาง

ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

   1.2 จัดใหมเีจาหนาท่ีท่ี

รับผดิชอบกํากับดูแลใหเปนไป

ตามระเบียบและขอบังคับโดย

เครงครัด กอนนําเสนออนุมัติ

และการจาย 

การควบคุมท่ีมอียูสามารถลด

ความเสี่ยงไดระดับหน่ึง แตยังไม

เพยีงพอ เนื่องจากยังมบีาง

โครงการ/กจิกรรม มอบหมายให

ผูรวมโครงการเปนผูยมืเงินแทน 

 

ผูยมืเงนิทดรองราชการและ

ผูรับผดิชอบในการใชเงนิเปนคน

ละคนกัน 

กําชับเจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบให

กํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบ

และขอบังคับอยางเครงครัด 

กอนนําเสนออนุมัติและการจาย 

๓๐ ก.ย. ๕5/  

หัวหนางาน

คลังและพัสดุ/

หัวหนา

สํานักงาน

คณบดี 

2. บันทึกการลางหน้ี    2.1 กาํหนดใหมกีารบันทึก

การลางหน้ีใหเปนปจจุบัน โดย

การสอบทานเปนลําดับขัน้ 

 

สามารถลดความเสี่ยงใหหมดไป

ได 

- - - 

 

 

ปย. ๒ 

 



 

๑
๘

๗
 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2554 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 

งาน เงินทดรองราชการ (ตอ) 

กระบวนการปฏบิัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานทีป่ระเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู 

(2) 

การประเมินผลการควบคุม 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(5) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผดิชอบ 

(6) 

3. การตรวจสอบยอดคงคาง    3.1 กาํหนดใหมกีาร

ตรวจสอบสัญญายมืเงนิท่ีคาง

เกนิกําหนดและจัดทําหนังสอื

เรงรัดติดตามหน้ีเมื่อถงึกําหนด  

   

สามารถลดความเสี่ยงใหหมดไปได - - - 

4. การเก็บรักษา    2.1 ใหเก็บรักษาสัญญายมื

เงนิท่ียังไมไดชดใชเงนิยมืไวในตู

นิรภัย 

 

สามารถลดความเสี่ยงใหหมดไปได - - - 

5. การบันทึกการควบคุมและ

การรายงานยอดเงนิคงเหลอื

ประจําวัน 

   5.1 กาํหนดใหมกีาร

ตรวจสอบรายงานเงนิคงเหลอื

ประจําวัน ณ วันท่ีทํารายการเงนิ

ทดรองราชการ 

สามารถลดความเสี่ยงใหหมดไปได - - - 

 

ปย. ๒ 
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

ภารกิจหลักของหนวยงาน

1. ดานการเรียนการสอน

วัตถุประสงค

   1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีปญญาสรางสรรค

สูสังคมโลก

         1.1.1 ระดับความพึงพอใจของ 1.1.1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ 3 3 9 สูง ลด - กําหนดใหเจาหนาที่ติดตาม 30-ก.ย.-55 งานบริการ

นักศึกษาตอหลักสูตร ไมไดดําเนินการสํารวจ หรือ ขอมูลกับหนวยงานที่รับผิด- การศึกษา

สํารวจไมทันรอบการประเมิน ชอบใหดําเนินการสรุปผล

การประเมินใหเสร็จทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

1.1.1.2 ความนาเชื่อถือของผลการ 3 3 9 สูง ลด - กําหนดใหเจาหนาที่ติดตาม 30-ก.ย.-55 งานบริการ

สํารวจ เชน กลุมเปาหมายนอย ขอมูลกับหนวยงานที่รับผิด- การศึกษา

แบบสํารวจไมไดมาตรฐาน ชอบใหจัดเก็บแบบสํารวจ

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

         1.1.2 รอยละของหลักสูตรที่ได 1.1.2.1 ขั้นตอนในการจัดทํา 2 5 10 สูง ลด - กําหนดใหเจาหนาที่ประ- 30-มิ.ย.-55 งานบริการ

รับมาตรฐานตาม TQF หลักสูตรใหเขาตามเกณฑ TQF สานงานกับหนวยงานที่ การศึกษา

มีความซับซอน ทําใหไมสามารถ รับผิดชอบเพื่อทําความเขาใจ

ทําการไดตามกําหนดเวลา ในขั้นตอนใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และวางแผนการจัด

จัดทําเพื่อใหทันตามเวลาที่

กําหนด

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

         1.1.3 รอยละความพึงพอใจของ 1.1.3.1 จํานวนแบบสํารวจที่ไดรับ 4 3 12 สูง ลด - กําหนดใหเจาหนาที่ติดตาม 30-มิ.ย.-55 งานบริการ

นายจางตอคุณลักษณะของบัณฑิต มีจํานวนนอยกวาเปาหมาย ขอมูลกับหนวยงานที่รับผิด- การศึกษา

คณะ ชอบใหจัดเก็บแบบสํารวจ

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

1.1.3.2 นักศึกษาบางสวนขาด 2 3 6 สูง ลด - จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ 30-ก.ย.-55 รองฯวิชาการ/

ทักษะดาน IT และภาษาตาง- ดาน IT และภาษาตางประ- งานบริการ

ประเทศ เทศใหแกนักศึกษา การศึกษา

         1.1.4 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได 1.1.4.1 การประมวลผลในระบบ 3 4 12 สูง ลด - คณะจัดทําแบบสํารวจภาวะ 29 ก.พ. 55 งานบริการ

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ฐานขอมูลของมหาวิทยาลยพบ การไดงานทําของบัณฑิต การศึกษา

ภายใน 1 ป ขอมูลคลาดเคลื่อน ทําใหขาดความ และนําขอมูลเปรียบเทียบกับ

นาเชื่อถือ สวนกลางของมหาวิทยาลัย

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

และปรับปรุงขอมูลใหตรงกัน

1.1.4.2 จํานวนแบบสํารวจที่ไดรับ 3 3 9 สูง ลด - กําหนดใหเจาหนาที่ติดตาม 29 ก.พ. 55 งานบริการ

มีจํานวนนอยกวาเปาหมาย ทําให และจัดเก็บแบบสํารวจไม การศึกษา

ขาดความนาเชื่อถือ นอยกวารอยละ 80 ของกลุม

เปาหมาย และประสานงาน

กับเจาหนาที่สวนกลางของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเปรียบ

เทียบขอมูลใหตรงกัน
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

 1.1.4.3 นักศึกษาบางสวนขาด 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดกิจกรรมใหความรูเพื่อ 29 ก.พ. 55 รองฯวิชาการ/

ความเขาใจตอการกรอกขอมูลใน สรางความเขาใจใหแกนัก งานบริการ

ระบบ ศึกษาในการกรอกขอมูลใน การศึกษา

ระบบที่ถูกตอง

1.1.4.4 ขาดการสงเสริมการเตรียม 1 3 3 ปานกลาง ลด - จัดกิจกรรมสงเสริมการ 29 ก.พ. 55 รองฯวิชาการ/

ความรอมใหนักศึกษากอนจบ เตรียมความพรอมใหแก งานบริการ

นักศึกษากอนจบ การศึกษา

         1.1.5 ผลงานของผูสําเร็จการ 1.1.5.1 ขาดการสงเสริมให 1 3 3 ปานกลาง ลด - สนับสนุนงบประมาณให 30-ก.ย.-55 รองฯวิชาการ/

ศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานําเสนอผลงาน ประธาน-

ตีพิมพหรือเผยแพร ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานใน วิชาการทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ระดับชาติและนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา เพื่อยก

ระดับคุณภาพของผลงาน

         1.1.6 รอยละของอาจารยที่มี 1.1.6.1 ขาดการจัดทําแผนและติด 4 3 12 สูง ลด - จัดทําแผน และระบบติด 30-ก.ย.-55 คณบด/ี

ตําแหนงทางวิชาการ ตามการขอตําแหนงทางวิชาการ ตามการจัดทําผลงานทาง รองฯวิชาการ

อยางตอเนื่อง วิชาการอยางตอเนื่อง

         1.1.7 ระบบและกลไกการ 1.1.7.1 ขาดการจัดทําและดําเนิน 1 3 3 ปานกลาง ลด - จัดทําระบบและดําเนินการ 30-ก.ย.-55 รองฯวิชาการ/

พัฒนาและบริหารหลักสูตร การตามระบบและกลไกการ ตามระบบและกลไกการ ประธาน-

พัฒนาและบริหารหลักสูตร พัฒนาและบริหารหลักสูตร หลักสูตร

1.1.7.2 ขาดการนําผลการประเมิน 2 3 6 ปานกลาง ลด - นําผลการประเมินของ 30-ก.ย.-55 รองฯวิชาการ/

ของนักศึกษาไปพัฒนาหรือ นักศึกษาไปพัฒนาหรือปรับ ประธาน-

ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรุงการเรียนการสอนอยาง หลักสูตร

จริงจัง
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

   1.2 มีนวัตกรรมดานการเรียนการ

สอนที่สรางสรรค

         1.2.1 ระบบและกลไกในการ 1.2.1.1 ขาดการกระตุนให 2 3 6 ปานกลาง ลด - สนับสนุนงบประมาณให 30-ก.ย.-55 รองฯวิชาการ/

จัดการเรียนการสอน คณาจารยทํางานวิจัยในชั้นเรียน คณาจารยทํางานวิจัยใน ประธาน-

ชั้นเรียน เพื่อสรางนวัตกรรม หลักสูตร

ดานการเรียนการสอนที่

สรางสรรค

1.2.1.2 ขาดการจัดทําระบบและ 1 3 3 ปานกลาง ลด - จัดทําระบบและกลไกใน 30-ก.ย.-55 รองฯวิชาการ/

กลไกในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและ ประธาน-

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ หลักสูตร

สงเสริมกิจกรรมที่พัฒนาตอ

ระบบการจัดการเรียนการ

สอน

   1.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

         1.3.1 รอยละความพึงพอใจตอ 1.3.1.1 อุปกรณในหองปฏิบัติการ 4 4 16 สูงมาก ลด - จัดทําระเบียบการใชหอง 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

สถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา บางสวนเริ่มชํารุด และมีไมเพียง ปฏิบัติการและควบคุม ดูแล หองปฏิบัต-ิ

พอตอการใชงาน อยางเครงครัด รวมถึง การกลาง

กําหนดใหความรูแกบุคลากร

และนักศึกษากอนใชอุปกรณ
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

- ตรวจสอบสภาพการใช 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

งานของครุภัณฑการเรียน หองปฏิบัต-ิ

การสอนอยางสม่ําเสมอ การกลาง

- วิเคราะหและจัดทําแผน 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

การซื้อครุภัณฑ เพื่อทดแทน หองปฏิบัต-ิ

ของที่ชํารุด การกลาง/

คณะกรรมการ

ประจําคณะ/

งานแผนฯ

- ขอใชอุปกรณจาก 30-ก.ย.-55 คณบด/ีรองฯ

หนวยงานทั้งภายในและ วิชาการฯ

ภายนอก

- เพิ่มเจาหนาที่ดูแลหอง 30 เมย. 55 คณบด/ีรองฯ

ปฏิบติการ เพื่อชวยควบคุม แผนฯ

ดูแล อุปกรณและหองปฏิบัติ

การไดอยางทั่วถึง
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

   1.4 นักศึกษาและศิษยเกามีความรู  

ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนและมี

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

         1.4.1 ระบบและกลไกในการ 1.4.1.1 ขาดการจัดทําแผนกิจกรรม 3 3 9 สูง ลด - จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนา 30-ก.ย.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา พัฒนานักศึกษาครบตามกรอบ นักศึกษาใหครบตามกรอบ นักกิจการ นศ.

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

แหงชาติทุกดาน และดําเนินงาน อุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

ตามแผนที่กําหนด และดําเนินงานตามแผนที่

กําหนด

1.4.1.2 ขาดการประเมินความ 3 3 9 สูง ลด - ติดตาม ประเมินความ 30-ก.ย.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

สําเร็จของแผนกิจกรรมและนําผล สําเร็จของแผนกิจกรรมและ นักกิจการ นศ.

การประเมินไปปรับปรุง นําผลการประเมินไปปรับ-

ปรุงอยางตอเนื่อง

         1.4.2 ระบบและกลไกการให 1.4.2.1 ขาดการจัดทําระบบและ 3 3 9 สูง ลด - จัดทําระบบและกลไกการ 31-ม.ค.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

คําปรึกษาและบริการดานขอมูล กลไกการใหคําปรึกษาและบริการ ใหคําปรึกษาและบริการดาน นักกิจการ นศ.

ดานขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารแกนักศึกษา

และศิษยเกา

1.4.2.2 ขาดการนําผลการประเมิน 3 3 9 สูง ลด - นําผลการประเมิน 30-ก.ย.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

คุณภาพของการใหบริการเพื่อ คุณภาพของการใหบริการมา นักกิจการ นศ.

สนองความตองการแกนักศึกษา เปนแนวทางในการปรับปรุง

และศิษยเกา กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา



194

ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

1.4.2.3 ขาดการจัดบริการดาน 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดบริการและกิจกรรม 30-ก.ย.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

ตาง ๆ ใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและ นักกิจการ นศ.

อยางครบถวน ศิษยกาอยางครบถวน

   1.5 นักศึกษามีจิตสํานึก ดํารงชีวิต

และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ

โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

         1.5.1 ระดับความสําเร็จของ 1.5.1.1 ขาดการกําหนดพฤติกรรม 3 3 9 สูง ลด - กําหนดพฤติกรรมดาน 31-ม.ค.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ คุณธรรม จริยธรรมสําหรับ นักกิจการ นศ.

ที่จัดใหกับนักศึกษา นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว นักศึกษาที่ตองการสงเสริม

เปนลายลักษณอักษร ไวเปนลายลักษณอักษร

1.5.1.2 ขาดการเผยแพรพฤติ- 3 3 9 สูง ลด - จัดทําการเผยแพรพฤติ- 31-ม.ค.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

กรรมดานคุณธรรม จริยธรรม กรรมดานคุณธรรมจริยธรรม นักกิจการ นศ.

ครอบคลุมผูเกี่ยวของในคณะ ครอบคลุมผูเกี่ยวของในคณะ

อยางทั่วถึงทุกระดับ อยางทั่วถึงทุกระดับ

1.5.1.3 ขาดการระบุตัวบงชี้และ 3 3 9 สูง ลด - ระบุตัวบงชี้และเปาหมาย 31-ม.ค.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

เปาหมายวัดความสําเร็จใน วัดความสําเร็จในกิจกรรมที่ นักกิจการ นศ.

กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ดานคุณธรรมจริยธรรม

         1.5.2 รอยละของกิจกรรมที่ 1.5.2.1 การจัดทํากิจกรรมไมเปน 3 3 9 สูง ลด - ติดตามการจัดทํากิจกรรม 30-ก.ย.-55 รองฯ พัฒนาฯ/

สงเสริมสุขภาพดี ทั้งดานรางกายและ ไปตามแผนที่วางไว อยางนอยปละ 2 ครั้ง นักกิจการ นศ.

จิตใจนักศึกษาตอกิจกรรมนักศึกษา

ทั้งหมด
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

2. ดานการวิจัย

วัตถุประสงค

   2.1 นักวิจัยมืออาชีพและเปนที่

ยอมรับ

         2.1.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 2.1.1.1 ขาดการจัดทํายุทธศาสตร 1 3 3 ปานกลาง ลด - จัดกิจกรรมเพื่อจัดทํา 31-มี.ค.-55 รองวิชาการ/

งานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย ดานการวิจัยที่สอดคลองกับความ ยุทธศาสตรดานการวิจัยที่ คณะกรรมการ

ประจําและนักวิจัยประจํา ตองการของชุมชน สอดคลองกับความตองการ วิจัย

ของชุมชน

- จัดกิจกรรมพบปะแหลง 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

ทุนและผูประกอบการ คณะกรรมการ

ภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนและ วิจัย

พัฒนาโจทยวิจัยที่สอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรวิจัย

- จัดกิจกรรมเชิญผูเชี่ยว- 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

ชาญเพื่อการพัฒนาโจทย คณะกรรมการ

วิจัยที่สอดคลองกับแผน วิจัย

ยุทธศาสตรวิจัย
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

   2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี

คุณภาพและเกิดประโยชนในระดับ

ชาติและนานาชาติ

         2.2.1 งานวิจัยหรืองานสราง- 2.2.1.1 ขาดการผลักดันใหคณา- 1 3 3 ปานกลาง ลด - สนับสนุนงบประมาณ 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

สรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จารยตีพิมพผลงานวิจัยที่ไดรับ สําหรับผลงานที่ตีพิมพ คณะกรรมการ

มาตรฐาน บทความทางวิชาการใน วิจัย

ฐานขอมูล ISI

- สนับสนุนการนําเสนอ 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

ผลงานทางวิชาการในระดับ คณะกรรมการ

ชาติและนานาชาติ หรือได วิจัย

รับเชิญเปน Visiting

Professor กรรมการที่

ปรึกษาอื่นในตางประเทศ

- จัดกิจกรรมการเชิดชู 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

นักวิจัยดีเดน คณะกรรมการ

วิจัย

         2.2.2 ผลงานวิชาการที่ไดรับ 2.2.2.1 ขาดการติดตามใหคณา- 4 3 12 สูง ลด - จัดทําแผน และระบบติด 30-ก.ย.-55 คณบด/ีรองฯ

การรับรองคุณภาพ จารยจัดทําผลงานวิชาการที่ไดรับ ตามการจัดทําผลงานทาง วิชาการฯ

การรับรองคุณภาพ วิชาการอยางตอเนื่อง
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

         2.2.3 งานวิจัยหรืองานสราง 2.2.3.1 ขาดงบประมาณในการ 3 3 9 สูง ลด - สนับสนุนงบประมาณการ 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

สรรคที่นําไปใชประโยชน สนับสนุนการจัดทํางานวิจัยหรือ ทํางานวิจัยสูการนําไปใช คณะกรรมการ

งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ประโยชนไดจริง วิจัย

         2.2.4 รอยละบทความวิจัยที่ 2.2.4.1 ขาดการผลักดันให 2 3 6 ปานกลาง ลด - พัฒนาคุณภาพวารสาร 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

ไดรับการอางอิง (Citation) ใน คณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยที่ ของคณะใหไดมาตรฐาน และ คณะกรรมการ

Refered Journal หรือในฐานขอมูล ไดรับการอางอิง (Citation) ใน เขาสูฐานขอมูลที่ไดรับการ วิจัย

ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา Refereed Journal หรือในฐาน ยอมรับ จะชวยใหงายแกการ

และนักวิจัยประจํา ขอมูลระดับชาติและนานาชาติ อางอิง (Citation) งานวิจัย

อยางจริงจัง ของคณาจารยมากยิ่งขึ้น

- สนับสนุนงบประมาณ 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

สําหรับผลงานที่ตีพิมพบท- คณะกรรมการ

ความทางวิชาการในฐาน วิจัย

ขอมูล ISI

         2.2.5 จํานวนผลงานวิจัยหรือ 2.2.5.1 ขาดการสนับสนุนงบ- 4 2 8 สูง ลด - สนับสนุนงบประมาณใน 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

งานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน ประมาณในการจัดทําผลงาน การผลิตผลงานวิจัยที่บูรณา คณะกรรมการ

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตออาจารย วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ การสูการสรางนวัตกรรม วิจัย

ประจําและนักวิจัยประจํา การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ เชิงพาณิชยและนําไปใช

อนุสิทธิบัตร ประโยชนไดจริง เพื่อนําไปสู

การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

         2.2.6 รอยละของผลงานวิชา- 2.2.6.1 ขาดการติดตามผลงาน 1 1 2 ต่ํา ลด - ติดตามขอมูลผลงาน 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

การที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือ วิชาการ เพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์และ/ วิชาการ เพื่อยื่นจดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการ

ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่ หรือไดรับรองคุณภาพจาก และ/หรือไดรับรองคุณภาพ วิจัย

เชื่อถือไดตออาจารยประจํา หนวยงานที่เชื่อถือได จากหนวยงานที่เชื่อถือได

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

         2.2.7 ระบบและกลไกการจัด- 2.2.7.1 ขาดการจัดทําระบบและ 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดทําระบบและกลไก 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

การความรูจากงานวิจัยหรืองาน กลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงาน สนับสนุนการเผยแพรผลงาน คณะกรรมการ

สรางสรรค วิจัยและดําเนินการอยางเปน วิจัยและดําเนินการอยางเปน วิจัย

ระบบ ระบบ

2.2.7.2 ขาดการสนับสนุนงบ- 2 3 6 ปานกลาง ลด - สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ 30-ก.ย.-55 รองวิชาการ/

ประมาณในการนําผลงานวิจัยไป นผลงานวิจัยไปใชใหเกิด คณะกรรมการ

ใชใหเกิดประโยชน และมีการ ประโยชนจริงจากหนวยงาน วิจัย

รับรองการใชประโยชนจริงจาก ภายนอก

หนวยงานภายนอก
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

   2.3 ปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการ  

วิจัย

         2.3.1 ระดับความพึงพอใจของ 2.3.1.1 ครุภัณฑที่เอื้อตอการทํา 4 4 16 สูงมาก ลด - วิเคราะหและจัดทําแผน 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

นักวิจัยตอปจจัยสนับสนุนตาง ๆ วิจัยบางสวนชํารุดและเสื่อมสภาพ การซื้อครุภัณฑ เพื่อทดแทน หองปฏิบัติการ

ดานการวิจัย อาจสงผลใหการประเมินความ ของที่ชํารุด กลาง/คณะ

พึงพอใจของนักวิจัยต่ํากวา กรรมการ

เปาหมายที่กําหนด ประจําคณะ/

งานแผนฯ

- ขอใชอุปกรณจากหนวย- 30-ก.ย.-55 คณบด/ี

งานทั้งภายในและภายนอก รองวิชาการฯ

มหาวิทยาลัย

   2.4 มีเครือขายการวิจัยที่ครอบคลุม  

และเขมแข็ง

         2.4.1 จํานวนเครือขายความ 2.4.1.1 ขาดการดําเนินการและ 2 3 6 ปานกลาง ปานกลาง - จัดทําแผนและดําเนินการ 30-ก.ย.-55 รองวิชาการฯ/

รวมมือดานการวิจัย ติดตามการสรางเครือขายความ ติดตามการสรางเครือขาย คณะกรรมการ

รวมมือดานงานวิจัยที่เขมแข็ง ความรวมมือดานงานวิจัยที่ วิจัย

อยางตอเนื่อง เขมแข็งอยางตอเนื่อง

         2.4.2 ระบบและกลไกการ 2.4.2.1 ขาดการจัดทําระบบและ 2 3 6 ปานกลาง ปานกลาง - จัดทําระบบและกลไก 30-ก.ย.-55 รองวิชาการฯ/

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค กลไกบริหารงานวิจัยและดําเนิน บริหารงานวิจัย และดําเนิน- คณะกรรมการ

งานอยางเปนระบบ งานอยางเปนระบบ วิจัย
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

2.4.2.2 ขาดการสนับสนุนงบ- 2 3 6 ปานกลาง ปานกลาง - สนับสนุนงบประมาณและ 30-ก.ย.-55 รองวิชาการฯ/

ประมาณ และการติดตามขอมูล การติดตามขอมูลงาน คณะกรรมการ

งานบูรณาการกระบวนการวิจัย บูรณาการกระบวนการวิจัย วิจัย

กับการจัดการเรียนการสอน กับการจัดการเรียนการสอน

3. ดานบริการวิชาการ

วัตถุประสงค

   3.1 คณะเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

ของคนทุกระดับ

         3.1.1 ระดับความสําเร็จของการ 3.1.1.1 ขาดการนําผลการประเมิน 3 3 9 สูง ลด - นําผลการประเมินผล 30-ก.ย.-55 รศ.ดร.เกรียง-

บูรณาการผลงานบริการวิชาการสู ผลความสําเร็จของการบูรณาการ ความสําเร็จของการบูรณา- ศักดิ์ เมงอําพัน/

พันธกิจอื่น ๆ ของคณะ งานบริการวิชาการกับการเรียน การงานบริการวิชาการกับ คณะกรรมการ

การสอนและงานวิจัย การเรียนการสอนและการ หนวยบริการ

วิจัย เพื่อไปปรับปรุงพัฒนา วิชาการและ

แผนและกระบวนการในการ วิจัย

จัดทําตอไป
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

3.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบและ 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดทําระบบและดําเนินการ 30-ก.ย.-55 รศ.ดร.เกรียง-

ดําเนินการตามกลไกการบริการ ตามกลไกการบริการทาง ศักดิ์ เมงอําพัน/

วิชาการแกสังคม วิชาการแกสังคม คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและ

วิจัย

3.1.1.3 ขาดการสนับสนุนงบ- 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดสรรงบประมาณ 30-ก.ย.-55 รศ.ดร.เกรียง-

ประมาณ และการติดตามขอมูล สนับสนุน และการติดตาม ศักดิ์ เมงอําพัน/

การบูรณาการงานบริการวิชาการ ขอมูลการบูรณาการงาน คณะกรรมการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัย บริการวิชาการกับการเรียน หนวยบริการ

การสอนและการวิจัยอยาง วิชาการและ

ตอเนื่อง วิจัย

         3.1.2 กระบวนการบริการทาง 3.1.2.1 ขาดการนําผลการประเมิน 3 3 9 สูง ลด - นําผลการประเมินประ- 30-ก.ย.-55 รศ.ดร.เกรียง-

วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ประโยชนหรือผลกระทบของการ โยชนหรือผลกระทบของการ ศักดิ์ เมงอําพัน/

ใหบริการวิชาการไปพัฒนาระบบ ใหบริการวิชาการไปพัฒนา คณะกรรมการ

และกลไกหรือกิจกรรมการให ระบบและกลไกหรือกิจกรรม หนวยบริการ

บริการทางวิชาการ การใหบริการทางวิชาการ วิชาการและ

วิจัย
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

3.1.2.2 ขาดการสนับสนุนงบ- 2 3 6 ปานกลาง ลด - สนับสนุนงบประมาณที่ 31-ม.ค.-55 รศ.ดร.เกรียง-

ประมาณที่สงเสริมความรวมมือ สงเสริมความรวมมือดาน ศักดิ์ เมงอําพัน/

ดานบริการทางวิชาการเพื่อการ บริการทางวิชาการเพื่อการ คณะกรรมการ

เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง เรียนรูและเสริมสรางความ หนวยบริการ

ของชุมชน เขมแข็งของชุมชน วิชาการและ

วิจัย

   3.2 เปนคณะที่สนองงานโครงการ

ในพระราชดําริ

         3.2.1 จํานวนกิจกรรมที่สนอง 3.2.1.1 การจัดทํากิจกรรมที่สนอง 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดทําแผน และดําเนิน 30-ก.ย.-55 ผศ.ดร.อภินันท

งานโครงการในพระราชดําริ งานโครงการในพระราชดําริไมเปน กิจกรรมตามแผนที่วางไว สุวรรณรักษ/

ไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการ

หนวยบริการ

วิชาการและ

วิจัย



203

ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค

   4.1 มีการสงเสริมและสนับสนุนการ

ดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบ

นิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

         4.1.1 ระบบและกลไกการทํานุ 4.1.1.1 ขาดการกําหนดตวบงชี้ 2 3 6 ปานกลาง ลด - กําหนดตัวบงชี้ประเมินผล 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเมินผลความสําเร็จของการ ความสําเร็จของการบูรณา ทํานุบํารุง

บูรณาการงานดานทํานุบํารุง การงานดานทํานุบํารุงศิลป- ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ วัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษาอยาง สอนและกิจกรรมนักศึกษา

ชัดเจน และนําผลการประเมิน อยางชัดเจน และนําผลการ

ไปปรับปรุง ประเมินไปปรับปรุง

4.1.1.2 ขาดการจัดทําระบบและ 2 1 2 ต่ํา ลด - จัดทําระบบและกลไกการ 31-ม.ค.-55 คณะกรรมการ

กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ ทํานุบํารุงศิลปะและ ทํานุบํารุง

วัฒนธรรม วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

   4.2 มีเครือขายความรวมมือดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

         4.2.1 จํานวนเครือขายชุมชน 4.2.1.1 ขาดการดําเนินงานและการ 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดทําแผนการดําเนินงาน 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

หรือองคกรที่ใหความรวมมือในการ ติดตามความรวมมือกับเครือขาย และติดตามความรวมมือกับ ทํานุบํารุงศิลป

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ชุมชนหรือองคกรที่ใหความรวมมือ เครือขายชุมชนหรือองคกรที่ วัฒนธรรม/

สิ่งแวดลอมดานการประมง ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ใหความรวมมือในการอนุรักษ ผศ.ดร.ประจวบ

และสิ่งแวดลอมดานการประมง ทรัพยากรธรรมชาติและ ฉายบุ

สิ่งแวดลอมดานการประมง

ตามแผนที่วางไว

         4.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน 4.2.1.1 ขาดการจัดทําแบบประเมิน 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดทําแผบบประเมินความ 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

หรือองคกรที่ใหความรวมมือในการ ความพึงพอใจของชุมชนหรือ พึงพอใจของชุมชนหรือ ทํานุบํารุงศิลป

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ องคกรที่ใหความรวมมือในการ องคกรที่ใหความรวมมือ วัฒนธรรม/

สิ่งแวดลอมดานการประมง อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ในการอนุรักษทรัพยากร- ผศ.ดร.ประจวบ

สิ่งแวดลอมดานการประมง และสิ่งแวดลอมดานการ ฉายบุ

ประมง
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

5. ดานการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค

   5.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพ

และเหมาะสมตอการพัฒนาคณะ

         5.1.1 ระดับความสําเร็จของ 5.1.1.1 ขาดการจัดทําแผนพัฒนา 3 4 12 สูง ลด - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

แผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรและดําเนินการอยาง และดําเนินการติดตามอยาง พัฒนาบุคลากร

เปนระบบ เปนระบบ อยางนอยปละ

2 ครั้ง

5.1.1.2 ขาดการประเมินผลความ 3 4 12 สูง ลด - ประเมินผลความสําเร็จ 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

สําเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา ของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา พัฒนาบุคลากร

บุคลากร และนําผลการประเมิน บุคลากร และนําผลการ

ไปปรับปรุง ประเมินไปปรับปรุง

5.1.1.3 ขาดการติดตามและสง- 1 2 2 ต่ํา ลด - จัดทํากิจกรรมสงเสริม 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

เสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก จรรยาบรรณวิชาชีพแก จรรยาบรรณ

คณาจารยและบุคลากรสาย คณาจารยและบุคลากร วิชาชีพฯ

สนับสนุน สายสนับสนุน และติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

         5.1.2 การพัฒนาสถาบันสู 5.1.2.1 ขาดการจัดทําแผนการ 2 3 6 สูง ลด - จัดทําแผนการจัดการ 30-ก.ย.-55 รองแผนฯ/

สถาบันเรียนรู จัดการความรู (KM) และดําเนิน ความรู (KM) และดําเนินการ หน.สนง.คณบดี

การตามแผนที่กําหนด ตามแผนที่กําหนด

5.1.2.2 ขาดการรวบรวมองคความ 2 3 6 สูง ลด - รวบรวมองคความรูตาม 30-ก.ย.-55 รองแผนฯ/

รู ตามประเด็นที่ไดจัดทําเพื่อ ประเด็นที่ไดจัดเก็บในฐาน หน.สนง.คณบดี

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ ขอมูล (KM) คณะ และ

อักษรอยางเปนระบบ เผยแพรทางเว็บไซด

   5.2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจ

         5.2.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อ 5.2.1.1 ขาดการจัดทําระบบสาร- 3 3 9 สูง ลด - จัดทําระบบสารสนเทศ 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

การบริหารและการตัดสินใจ สนเทศเพื่อการบริหารและการ เพื่อการบริหารและการตัดสิน จัดทําแผน

ตัดสินใจที่ครอบคลุมตอการไปใช ใจที่ครอบคลุมตอการไปใช ระบบสาร-

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ในการดําเนินงานประกัน สนเทศ/นวก.

คุณภาพ คอมพิวเตอร

5.2.1.2 ขาดการประเมินความ 3 3 9 สูง ลด - จัดทําแบบประเมินความ 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ พึงพอใจของผูใชระบบ จัดทําแผน

และนําผลการประเมินมาปรับปรุง สารสนเทศและนําผลการ ระบบสาร-

ประเมินมาปรับปรุง สนเทศ/นวก.

คอมพิวเตอร
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

5.2.1.3 ขาดการแตงตั้งคณะ 2 3 6 ปานกลาง ลด - ดําเนินการแตงตั้งคณะ 31-ม.ค.-55 คณบด/ี

กรรมการจัดทําระบบสารสนเทศ กรรมการจัดทําระบบ รองแผนฯ/

ของคณะ สารสนเทศของคณะ หน.สนง.คณบดี

   5.3 มีระบบบริหารจัดการที่ดีและ

นํามาใชทั่วทั้งองคกร

         5.3.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน 5.3.1.1 ผูบริหารขาดการติดตาม 2 4 8 สูง ลด - จัดทําระบบการติดตาม 30-ก.ย.-55 ผูบริหาร

ผูบริหารหรือกรรมการประจํา และประเมินผลการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนิน

ตามที่มอบหมาย งานตามที่มอบหมาย อยาง-

นอยปละ 2 ครั้ง

5.3.1.2 ผูบริหารขาดการนําผล 2 4 8 สูง ลด - นําผลการประเมินไป 30-ก.ย.-55 ผูบริหาร

การประเมินไปปรับปรุงการ ปรับปรุงการบริหารงาน

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม อยางเปนรูปธรรม

         5.3.2 การปฏิบัติตามบทบาท 5.3.2.1 ขอมูลผลการประเมินการ 3 4 12 สูง ลด - ประสานงานกับหนวยงาน 30-ก.ย.-55 งานแผนฯ

หนาที่ของผูบริหารสถาบัน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูล

ของผูบริหารขาดความแมนยํา ใหถูกตองกับเจาหนาที่ของ

คณะกอนทําการเผยแพร

ขอมูล
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

5.3.2.2 หนวยงานที่รับผิดชอบใน 3 4 12 สูง ลด - กําหนดใหเจาหนาที่ติดตาม 30-ก.ย.-55 งานแผนฯ

การประเมินผลไมสามารถประเมิน ขอมูลกับหนวยงานที่รับผิด-

ผลไดทันตามกรอบระยะเวลาการ ชอบใหทันตามกรอบระยะ

ประเมิน เวลาการประเมิน

         5.3.3 ผลการปฏิบัติราชการ 5.3.3.1 ผูรายงานผลกับผูประเมิน 2 3 6 ปานกลาง ลด - กําหนดใหเจาหนาที่ที่เปน 30-ก.ย.-55 งานแผนฯ

ของคณะ ผลมีความรูความเขาใจในตัวชี้วัด ผูรายงานผลประสานงาน

ไมเปนไปในทิศทางดวยกัน และทําความเขาใจกับผู

ประเมินผลใหเปนไปใน

ทิศทางดวยกัน

         5.3.4 ผลการประกันคุณภาพ 5.3.4.1 เกณฑการประเมินมีการ 2 3 6 ปานกลาง ลด - ติดตามเกณฑการประเมิน 31-ส.ค.-55 คณะกรรมการ

ภายในของคณะ เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิด ประกันคุณภาพภายในและ ประกันคุณภาพ

ความไมชัดเจนตอการเก็บขอมูล จัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง การศึกษา

         5.3.5 ผลการประกันคุณภาพ 5.3.5.1 เกณฑการประเมินมีการ 4 5 20 สูงมาก ลด - ติดตามเกณฑการประเมิน 31-ส.ค.-55 คณะกรรมการ

ภายนอก สมศ. รอบ 3 เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหเกิด ประกันคุณภาพภายนอก ประกันคุณภาพ

ความไมชัดเจนตอการเก็บขอมูล สมศ. และจัดเก็บขอมูลอยาง การศึกษา

ตอเนื่อง

         5.3.6 กระบวนการพัฒนาแผน 5.3.6.1 ขาดกระบวนการถายทอด 2 4 8 สูง ลด - จัดกิจกรรมการถายทอด 31-ธ.ค.-55 คณะกรรมการ

แผนกลยุทธสูบุคลากรทุกระดับ แผนกลยุทธสูบุคลากรทุก พัฒนาวิสัย-

ระดับ ทัศนและ

ยุทธศาสตร
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

5.3.6.2 ขาดการจัดทําแผน 1 4 4 ปานกลาง ลด - จัดทําแผนกลยุทธให 30-พ.ย.-55 คณะกรรมการ

กลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย สอดคลองและเชื่อมโยงกับ พัฒนาวิสัย-

มหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัย ทัศนและ

         5.3.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 5.3.7.1 การดําเนินงานดานการ 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดทําแผน และประชุม 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงไมเปนไปตาม ติดตามการดําเนินงานตาม บริหารความ

แผนการดําเนินงานที่วางไว แผน อยางนอยปละ 2 ครั้ง เสี่ยง

   5.4 มีการบริหารจัดการทรัพยสิน

อยางคุมคาและคุมทุน

         5.4.1 ระดับความสําเร็จในการ 5.4.1.1 ครุภัณฑการเรียนการสอน 4 5 20 สูงมาก ลด - วิเคราะหและจัดทําแผน 30-ก.ย.-55 คณะกรรมการ

ใชจายงบประมาณตามแผน บางสวนเริ่มชํารุดและเสื่อมสภาพ การซื้อครุภัณฑ เพื่อทดแทน หองปฏิบัติการ

อาจสงผลใหมีการใชจายเงินไม ของที่ชํารุด กลาง/คณะ

เปนไปตามแผนที่วางไว กรรมการ

ประจําคณะ/

งานแผนฯ

- ประสานงานกับทางสวน 30-ก.ย.-55

กลางของมหาวิทยาลัยตาม

นโยบายการติดกลองวงจร

ปด ใหกับทางคณะ เพื่อปอง-

กันการสูญหายของทรัพยสิน
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

5.4.1.2 การรับนักศึกษาไมเปนไป 3 4 12 สูง ลด - ติดตามสถาบันที่ไดทําขอ 30-ก.ย.-55 คณบด/ี

ตามแผนที่วางไว ทําใหงบประมาณ ตกลงความรวมมือทางวิชา- รองวิชาการฯ

ที่ไดรับลดลง การ (MOU) อยางตอเนื่อง

5.4.1.3 การเบิกจายงบประมาณ 3 3 9 สูง ลด - จัดทํารายงานและวิเคราะห 30-ก.ย.-55 ผูบริหาร/งาน

ไมเปนไปตามแผนที่วางไว ทางการเงินอยางเปนระบบ การเงินฯ

และรายงานตอผูบริหาร

ระดับสูงอยางนอยปละ

2 ครั้ง

- วิเคราะหความคุมคาและ 30-ก.ย.-55 ผูบริหาร/งาน

คุมทุนของทรัพยากร การเงินฯ

         5.4.2 ระบบและกลไกการเงิน 5.4.2.1 การจัดทําแผนกลยุทธ 2 3 6 ปานกลาง ลด - จัดทําแผนกลยุทธทาง 31-ม.ค.-55 ผูบริหาร/งาน

และงบประมาณ ทางการเงินไมสอดคลองกับแผน การเงินใหสอดคลองกับแผน การเงินฯ

กลยุทธ กลยุทธของคณะ

- วางแนวทาทางการจัดหา 31-ม.ค.-55 ผูบริหาร/งาน

จัดสรรและวางแผนการใช การเงินฯ

งบประมาณ อยางมีประสิทธิ

ภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

และสอดคลองตามพันธกิจ

พัฒนาคณะและบุคลากร
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

6. การเบิกจายเงิน

วัตถุประสงค

   - เพื่อใหการบริหารงานเกี่ยวกับการ

เบิกจายเงินไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลถูกตองตามระเบียบ

   - เพื่อใหการเบิกจายเงินถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ

ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ

   - เพื่อใหการเบิกจายเปนไปดวย

ความรวดเร็วตามกระบวนการลดรอบ

ระยะเวลาในการเบิกจาย

   - เพื่อใหการเบิกจายมีความถูกตอง

ตามระเบียบและมีหลักฐานครบถวน

ตรวจสอบได

   6.1 การรับหลักฐานขอเบิก   6.1.1 การเบิกจายลาชาไมเปนไป 3 2 2 ต่ํา ลด - กําหนดใหบันทึกวันเดือนป - แจงเวียนหลัก- ตรวจสอบติดตาม 30-ก.ย.-55 หน.งานคลัง

ตามรอบระยะเวลาในการเบิกจาย และเวลา ที่รับเอกสาร และ เกณฑขั้นตอนการ โดย หน.งาน และพัสดุ

เนื่องจาก สงเอกสารที่ผิดพลาดให ปฏิบัติใหทราบ คลังและพัสดุ

       - เมื่อมีขอผิดพลาด การสง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยทั่วกัน และ หน.สนง.

เอกสารคืนแกไขลาชา - มีฐานขอมูลใน คณบดี

หนวยงาน
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

   6.2 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย   6.2.1 การเบิกจายลาชา เอกสาร 3 2 2 ต่ํา ลด - กําหนดหลักเกณฑหรือวิธี - แจงเวียนแนว ตรวจสอบติดตาม 30-เม.ย.-55 หน.งานคลัง

การเบิกไมเปนไปตามระเบียบ ปฏิบัติ โดยเฉพาะแบบฟอรม ปฏิบัติ หรือกฎ โดย หน.งาน และพัสดุ

ขอบังคับ เนื่องจาก การขออนุมัติเบิกเงินประเภท ระเบียบการ คลังและพัสดุ

       - ขอผิดพลาดในการตรวจ ตาง ๆ ใหเปนมาตรฐาน เงินใหผูตรวจสอบ และ หน.สนง.

เนื่องจากจํานวนใบสําคัญมี เดียวกัน ทราบ คณบดี

ปริมาณมาก และเอกสารการ - จัดใหมีการแลกเปลี่ยน

เบิกจายไมครบถวน เรียนรู เพื่อฝกทักษะในการ

วิเคราะหระเบียบขอบังคับ

7. เงินทดรองราชการ

วัตถุประสงค  

   - เพื่อใหการบริหารงานเกี่ยวกับเงิน

ทดรองราชการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ

   - เพื่อใหการบันทึก-การควบคุม 

เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และ

เปนปจจุบัน

   - เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการได

มีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติ

งานที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับเงิน

ทดรองราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ถูกตองตามระเบียบ
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

   7.1 การตรวจสอบสัญญายืมเงินและ   7.1.1 ผูยืมเงินทดรองราชการและ 2 1 1 ต่ํา ลด - กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ - แจงเวียนหลัก- ตรวจสอบติดตาม 31-ม.ค.-55 หน.งานคลัง

การอนุมัติจาย ผูรับผิดชอบในการใชเงินเปนคน การยืมเงินไวอยางชัดเจน เกณฑขั้นตอนการ โดย หน.งาน และพัสดุ

ละคนกัน และเปนลายลักษณอักษร ปฏิบัติใหทราบ คลังและพัสดุ

  7.1.2 มีการอนุมัติใหยืมเงิน 3 2 3 3 ลด - จัดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิด- โดยทั่วกัน และ หน.สนง. 30-ก.ย.-55

ทดรองราชการใหม โดยที่ไมสงใช ชอบกํากับดูแลใหเปนไป - ลงเว็บไซดของ คณบดี

เงินทดรองเกา ตามระเบียบและขอบังคับ หนวยงาน

โดยเครงครัด กอนนําเสนอ

อนุมัติและการจาย

   7.2 การบันทึกทะเบียนคุมและการ   7.2.1 การจัดทําหนังสือเรงรัด 2 2 3 3 ลด - กําหนดใหบันทึกวันเดือนป - แจงเวียนหลัก- ตรวจสอบติดตาม 30-ก.ย.-55 หน.งานคลัง

รายงานยอดเงินคงเหลือประจําวัน การคืนเงินทดรองราชการ ที่ครบกําหนดลงในสัญญา เกณฑขั้นตอนการ โดย หน.งาน และพัสดุ

ยืมเงิน หากพนกําหนดให ปฏิบัติใหทราบ คลังและพัสดุ

จัดทําหนังสือเรงรัดการคืน โดยทั่วกัน และ หน.สนง.

เงิน คณบดี

  7.2.2 การรายงานยอดเงินคงเหลือ 2 2 3 3 ลด - กําหนดใหมีการรายงาน - แจงเวียน ตรวจสอบติดตาม 30-ก.ย.-55 หน.งานคลัง

ประจําวัน ยอดเงินคงเหลือประจําวัน และวิธีปฏิบัติ โดย หน.งาน และพัสดุ

ใหเปนปจจุบัน โดยมีการ กับการรับเงินและ คลังและพัสดุ

สอบทานเปนลําดับขั้น เก็บรักษาเงินใหผู และ หน.สนง.

เกี่ยวของทราบ คณบดี
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ปจจัยเสี่ยง กําหนดเสร็จ

โอกาส ผลกระทบ       คะแนน

   ความเสี่ยง

     ระดับ      

 ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)

การจัดวางการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวิเคราะหความเสี่ยง วิธีการ กิจกรรมที่จะทํา สารสนเทศและ

การสื่อสาร

วิธีการติดตาม

และประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

มจ. ๐๐๒(๒) 

8. การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลง

    ราคา

วัตถุประสงค

   - เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงานมีความถูกตอง โปรงใส

ตรวจสอบได

   - เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการ

มีความรูความเขาใจในระเบียบการ

จัดซื้อจัดจาง

   8.1 การจัดทําใบเสนอซื้อ/จาง   8.1.1 มีการซื้อจางกอนไดรับ 4 2 8 สูง ลด - กําหนดแนวปฏิบัติและ - แจงเวียนหลัก- ตรวจสอบติดตาม 30-ก.ย.-55 หน.งานคลัง

อนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน ขั้นตอนการซื้อจางไวอยาง เกณฑขั้นตอนการ โดย หน.งาน และพัสดุ

ชัดเจนและเปนลายลักษณ ปฏิบัติใหทราบ คลังและพัสดุ

อักษร โดยทั่วกัน และ หน.สนง.

คณบดี



๒๑๕ 

 

 

ภาคผนวก 

 

สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมภายใน 

และบริหารความเส่ียง 

 
๑. คําสั่งคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา ที่ 055/2554 

    เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 

 

๒. แผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

    ประจําหนวยงาน คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา  ครัง้ที่ 1/2555  

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 
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