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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



ค ำน ำ 

 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้้า ได้ให้ความส้าคัญต่อการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในตามที่ส้านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก้าหนด ในขณะเดียวกันก็ค้านึงถึงการ

บริหารจัดการความเสี่ยง  เพื่อให้ผลการด้าเนินงานของ คณะบรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้  โดยได้วางแนว

ทางการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เหมาะสมกับสถานการณ์และครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า จงึได้จัดท้าคู่มือบริหารความเสี่ยง : 

ระบบควบคุมภายใน ฉบับนีข้ึน้ เพื่อ เป็นกรอบแนวทางในการ จัดการความเสี่ยงตามแ ผนบริหารความ

เสี่ยงและระบบควบคุมภายในของคณะให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ต่อไป  
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บทที่   ๑    

บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในการจัดวางระบบควบคุมภายในและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีความคล้ายคลึง

กันเป็นอย่างมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าทั้ง ๒ ระบบมาควบรวมกัน โดยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี

วิธีการวิเคราะหท์ุกขั้นตอนตามแนวทางของระบบควบคุมภายใน และผลการด าเนินงานในปีที่ผา่น ๆ 

พบว่าบุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจวิธีการบริหารความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง    

  จากการศกึษาเอกสารพบว่าระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีแนวคิด                    

ที่เหมอืนกันและแตกต่างกันในบางประเด็น เช่ น ในเรื่องของวัตถุป ระสงค์พบว่า ระบบควบคุมภายใน                    

มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ส่วนการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ ๔ ข้อ ซึง่เปรียบเทียบได้ดังนี ้ 

 

ระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง 

๑. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 

    ด าเนนิงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน  

    การป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย          

    การรั่วไหลและการทุจริต 

๒. ความเช่ือถอืได้ของข้อมูลรายงาน 

๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

    ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย สัญญา 

 

๑. ด้านกลยุทธ์ - เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย 

    ในระดับสูงซึ่งต้องเป็นแนวทางเดียวกันและ 

    ต้องสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร 

๒. ด้านการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรของ 

    องค์กรอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการรายงาน การรายงานขององค์กร 

     มีความเชื่อถือได้ 

๔. ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด องค์กรได้ 

    ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่ใชบ้ังคับ 

    องค์กร 

                  

                 ซึ่งเนือ้หาของวัตถุประสงค์ทั้ง ๒ ระบบมีความแตกต่างกันเพีย ง ๑ ประเด็นเท่านั้นคอืเรื่อง

ของกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ที่มุง่เน้นไปที่การบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ

องค์กร โดยองค์กรต้องมกีารก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและถ่ายทอดไปสู่ หนว่ยงานภายในทุกระดับ  

จากความแตกต่างในประเด็นนี้สะท้อนใหเ้ห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นการมองในภาพรวมของ

องค์กร 

 

 

 

 

 



๒ 

 

                      เมื่อน าองค์ประกอบของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมา  

เปรียบเทียบกันก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ดังนี้ 

 

ระบบควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง 

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕. การตดิตามประเมินผล 

 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

๓. การระบุเหตุการณ ์

๔. การประเมนิความเสี่ยง 

๕. การจัดการ/การตอบโต้ความเสี่ยง 

๖. กิจกรรมการควบคุม 

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๘. การตดิตามประเมินผล 

                          

แมว้่าการบริหารความเ สี่ยงจะมีองค์ประกอบ ๘ องค์ประกอบ แตเ่ป็นเพียงการแตก

ประเด็นย่อยออกมาจาก ๕ องค์ประกอบของระบบควบคุมภายในเท่านั้น 

  เนื่องจากแนวทางการด าเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงของกรมบัญชกีลาง และส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นการด าเนินงานที่แยก

ออกจากกัน โดยมีการจัดท าระบบควบคุมภายใน ๑ ชุด และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ๑ ชุด ซึ่งมี

หนว่ยงานที่รับผดิชอบแยกออกจ ากกัน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ คณะจงึได้แยกระบบ

ควบคุมภายในกับแผนบริหารความเสี่ยงแยกออกจากกัน ทั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อใหร้ะบบควบคุมภายใน

เป็นการจัดการกับความเสี่ยงในระดับของการปฏิบัติงานประจ า สว่นแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการ

จัดการกับความเสี่ยงในระดับภาพรวมของคณะ     

   

วัตถุประสงค์ของการจัดท าระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

๑. เพื่อให้บุคลากรมคีวามเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในและการบริหาร             

ความเสี่ยงตามแนวทางทีค่ณะก าหนด 

๒. เพื่อให้คณะมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สามารถสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียว่าคณะมีการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล 

๓. เพื่อให้ผลการด าเนินงานของ คณะบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่

ก าหนดไว้ 

 

 

 



๓ 

 

แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓        

  ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ คณะได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม

ภายในควบคู่กันไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถตอบสนองตอ่ข้อก าหนดตามเกณฑเ์งื่อนไข

ของส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการ

ประกันคุณภาพการศกึษา ดังนั้น คณะจึง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน โดยก าหนดกรอบไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑. ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์       

๒. ความเสี่ยงดา้นการด าเนินงาน     

๓. ความเสี่ยงดา้นธรรมาภิบาล      

๔. ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ           

 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาแล้วขา้งตน้ ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ คณะจึง

จัดท า ระบบควบคุมภายในแยกจากแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด          

โดยก าหนดให้มกีารจัดท าระบบควบคุมภายใน จ านวน ๒ ระบบ โดยหนว่ยงานที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

จัดท าระบบควบคุมภายในด้านการเงนิในเรื่องของ 

๑. การเบิกจ่ายเงนิ 

๒. เงินทดรองราชการ 

การที่คณะก าหนดให้มีการจัดท าระบบควบคุมภายในทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าว เนื่องจาก เป็นนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ ได้พิจารณาแล้ววา่ทั้ง ๒ เรื่องมีความเสี่ยงสูงส่ งผลต่อการด าเนินงานด้านการเงนิของ

คณะและมหาวิทยาลัย  และเป็นกิจกรรมที่พบว่ามีขอ้ผดิพลาดอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่าง กันในแต่ละหนว่ยงาน  ดังนั้นกองคลังของมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบใน

การก ากับดูแล ดา้นการเงนิจงึไ ด้จัดท าขัน้ตอน การปฏิบั ติงานของทั้ง ๒ กิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบ

เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย แมว้่าในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ นี ้มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบควบคุม

ภายในเพียง ๒ กิจกรรม แต่ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปจะเพิ่มขึน้เป็น ๔ กิจกรรม ๖ กิจกรรม ฯลฯ 

ตามล าดับ จนกระทั่งครบถ้วนทุกกิจกรรมซึ่งเป็นภาระงานประจ า 

 

ส าหรับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้จัดท าระบบควบคุม

ภายในจ านวน ๒ ระบบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น กองแผนงาน จะจัดวาง

ระบบควบคุมภายในด้านการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญและมีความ

เสี่ยงสูงในการด าเนินงานของกองแผนงาน ดังนีเ้ป็นต้น 

 

 



๔ 

 

  ในส่วนของการบริหารความเสี่ยง คณะได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบ IT อาคารสถานที่) 

๒. ด้านยุทธศาสตร ์หรอืกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 

๓. ด้านการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารจัดการ  ระบบงาน                

ระบบประกันคุณภาพ) 

๔. ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล (จรรยาบรรณของบุคลากร) 
 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยึดแนวทางตามคู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

             ๑.  ด้านทรัพยากร แยกได้เป็น การเงนิ งบประมาณ ระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่  

ครุภัณฑ ์ฯลฯ ในด้านนี ้ให้วเิคราะหว์่าหนว่ยงานมีความเสี่ยงในเรื่องของทรัพยากรอย่างไรบ้าง เชน่ 

ทรัพยากรด้านงบประมาณมีความเสี่ยง อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 

  ๒.  ด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ ของหน่ว ยงาน  ให้หนว่ยงานวเิคราะหใ์นแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์ว่า ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ หรอืกลยุทธ์ที่ ๑ มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะ

ส่งผลตอ่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ โดยต้องวเิคราะหใ์ห้ครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์    

  ๓.  ด้านการปฏิบัติงาน แยกเป็นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารจัดการ ระบบงาน  

ระบบประกันคุณภาพ โดยในหนว่ยงานที่มกีารจัดการเรียนการสอนให้วิเคราะหใ์นเรื่องของภารกิจหลัก  

ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม รวมทั้ง

เรื่องระบบประกันคุณภาพการศกึษา ส าหรับห น่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หนว่ยงาน

วิสาหกิจ ให้วิเคราะหใ์นเรื่องระบบงานในความรับผดิชอบ เชน่ งานบริหารธุรการ งานกิจกรรมนักศึกษา  

งานทะเบียนนักศึกษา งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยยึดการแบ่งสว่นงานภายในเป็นหลัก รวมทั้ง

วิเคราะหค์วามเสี่ยงในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

  ๔.  ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล ให้วิเคราะหค์วามเสี่ยงในเรื่องของบุคลากร 

ตั้งแต ่คุณภาพของบุคลากร การบ ารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ความมีจรรยาบรรณของ

บุคลากร  ความรู ้ความสามารถของบุคลากร เป็นต้น ในด้านธรรมภบิาล ให้วเิคราะหค์วามเ สี่ยงในด้าน               

ความโปร่งใส ในการบริหารงานในหน่วยงาน การเปิดโอกาสบุคลากรและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนรว่มในกิจกรรมของหน่วยงาน ความรับผดิชอบต่อองค์กรและประชาชน เป็นต้น 

 

 

 



 

 

บทที่   ๒ 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า ได้ก่อตั้งขึน้เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๒๗ เดิม

เป็นสาขาประมงน้้าจดื  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์  เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี     

รุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๘  คือ หลักสูตร  ๒  ปีตอ่เนื่อง สาขาวิชาประมงน้้าจดื (ทษ.บ.) มีนักศึกษารุ่นที่ ๑ 

จ้านวน  ๓๖ คน  ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๒ ได้แยกตัวออกจากภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์มาเป็นภาควิชา

เทคโนโลยีการประมง  สังกัดคณะผลติกรรมการเกษตร  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปิดสอนนั กศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๒ ปีเทียบ

เรียน  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และหลักสูตร ๔ ปี จ้านวน ๓ หลักสู ตร คือ สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  สาขาวิชาการจัดการประมง  และสาขาวิชาชีววิทยาประมง   คณะเทคโนโลยีการ

ประมงและทรัพยากรทางน้้า  ได้รับการอนุมัตจิัดตัง้จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ใหเ้ป็นหนว่ยงานระดับคณะ       

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๔๘  ปัจจุบัน มีการจัดการเรี ยนการสอน  จ้านวน ๓ หลักสูตร ได้ แก่  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง )  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการประมง) 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า ) มีภารกิจหลัก ๔ ด้าน 

คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะเทคโ นโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า จะพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน     

ให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  คณะฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางวิชาการให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใส เป็นธรรม การมี ส่วนรว่มเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา  วิสัยทัศน ์และพันธกิจของ

คณะฯ ที่ได้วางไว้  อกีทั้งจะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  และประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่

สาธารณชน พรอ้มให้การสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเท่าที่จะสามารถท้าได้ ให้องคก์รมีความพร้อม

เพื่อออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในก้ากับต่อไป 

 

ปรัชญา     

ปัญญาน้า คุณธรรมเด่น เป็นเลิศทางวิชาการ 

วิสัยทัศน์  

      เป็นคณะที่มคีวามเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้้าในระดับนานาชาติ 



๖ 

 

วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู ้ทักษะ ในกระบวนการคิด ปฏิบัติ  และมีคุณธรรม 

สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

๒. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้้าอย่างมั่นคง

และปลอดภัยมีประโยชนต์่อสังคม 

๓. เพื่อสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้้าที่มั่นคง

และปลอดภัยมีประโยชนต์่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม  

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร  มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางดา้น

ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๕. เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู ้ทักษะ 

ในกระบวนการคิด ปฏิบัติ และมีคุณธรรม สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคม 

๒. บูรณาการการวจิัยอย่างมีทิศทาง เพื่อประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและบริการ

วิชาการแก่สังคม 

๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาและรูปแบบการให้บริการทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์การ

เรียนรู้เฉพาะทางอย่างครบวงจร 

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาและบุคลากร  มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางดา้น

ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติโดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี  (Good Governance)  

เพื่อให้บรรลุพันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

การวเิคราะห์สภาพการณ์  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

 ด้านการเรียนการสอน 

๑. สถาบันก่อตั้งมากกว่า ๒๐ ปี ท้าใหเ้ป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งความรูด้้านประมงทาง

ภาคเหนือ คณะมชืี่อเสียงและผลงานด้านการประมง 

๒. อาจารย์มวีุฒิปริญญาเอกจ้านวนมาก 

๓. อาจารย์มคีวามเช่ียวชาญ /ช้านาญแต่ละด้าน ท้าใหม้ีการเรียนการสอนที่เกิดความ

เข้าใจจริงและจากประสบการณต์รง 

๔. มีหลักสูตรเทียบเรียน หลักสูตรปริญญาตรแีละบัณฑติศกึษา 

๕. มีการบริการวิชาการเพื่อเสริมการเรียนการสอนให้นักศกึษา 

๖. มีสถานที่ อุปกรณ์ ฐานเรยีนรู้ให้นักศกึษาได้ปฏิบัติงานจรงิ 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

๑. นักศึกษามีความกระตอืรอืร้นและเต็มใจช่วยงานของคณะ 

๒. มีสโมสร และชมรมที่เข้มแข็ง 

ด้านการวิจัย 

๑. เป็นกลุ่มนักวิชาการที่มีศักยภาพสูง และมีความสามารถคนละดา้นที่ครอบคลุมใน

ทุกประเด็นของงานวิจัยทางประมง 

๒. มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ทางด้านทรัพยากรการวิจัย เชน่ บ่อ อุปกรณ์พืน้ฐาน 

เป็นต้น 

๓. หนว่ยงานมีความพร้อมด้านการประสานงาน ความรว่มมอื และเครอืข่าย ทั้งจาก

ภาคปฏิบัติ (กลุ่มเกษตรกร ชุมชน ) และภาคทฤษฎี  (อาจารย์ นักวิจัย จาก

หนว่ยงานอื่นๆ) 

๔. มีผลงานตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ 

ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

๑. บุคลากรมีความรูค้วามสามารถ ความเช่ียวชาญ (ประสบการณ์ ) และศักยภาพใน

การให้บริการวชิาการ 

๒. หนว่ยงานมีความพร้อม (บุคลากร / เครื่องมือ / สถานที่) ในการให้บริการวชิาการ 

๓. คณะมฐีานเรยีนรู้ทางดา้นการประมง 

๔. มีแผนการให้บริการวชิาการอย่างชัดเจน 

๕. หนว่ยบริการฯ มเีอกสารเผยแพร่ใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร 

๖. มีองค์ความรู้จากงานวจิัยที่หลากหลายสามารถพัฒนาและถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้ 

 

 



๘ 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๑. คณะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท้าโครงการ 

๒. คณะมคีวามพรอ้มด้านบุคลากรและทรัพยากร 

๓. บุคลาการสายสนับสนุนและนักศึกษาให้ความร่วมมอืในการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

๑. มีคณะกรรมการประจ้าคณะที่เข้มแข็ง 

๒. องค์กรมขีนาดเล็กงา่ยต่อการบริหารจัดการ 

๓. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะด้าน 

ด้านการเงนิและงบประมาณ 

๑. มีระบบและโปรแกรมทางการเงินส้าหรับผู้บริหารที่สามารถตรวจสอบได้ 

๒. บุคลากรผูป้ฏิบัติงานมคีวามรูค้วามสามารถ  

๓. องค์กรมขีนาดเล็กงา่ยต่อการบริหารจัดการ 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

๑. เจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงานมคีวามรู้ ความรับผดิชอบ  ใฝ่รูใ้นการพัฒนาตนเองท้าให้

ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

จุดอ่อน 

 ด้านการเรียนการสอน 

๑. จ้านวนนักศึกษาต่อช้ันเรยีนจ้านวนมาก โดยเฉพาะวิชาบังคับ ท้าให้ดูแลนักศึกษา

ไม่ทั่วถึง  

๒. พืน้ฐานความรูข้องนักศึกษาแตกต่างกันมาก นักศึกษาขาดการจัดการเรยีนรู้ ท้าให้

ส่งผลเสียต่อการเรียนต่อยอด / เรียนวิชาต่อเนื่อง 

๓. นักศึกษายังไม่เข้าใจและใหค้วามส้าคัญของแตล่ะวชิาอย่างถ่องแท้ 

๔. แมว้่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ แต่นักศกึษามักไม่เขา้ใจทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลัง

การปฏิบัติงาน 

๕. นักศึกษายังขาดทักษะการเขียนรายงานและน้าเสนองานในลัก ษณะการอภิปราย

หนา้ช้ัน 

๖. ขาดการส่งเสริมให้นักศกึษาเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

๗. นักศึกษาให้ความส้าคัญกับกิจกรรมเชงิวิชาการ 

๘. กลุ่ม LAB / ปฏิบัติการใหญ่เกินไป 

๙. นักวิทยาศาสตร์/ ผูช่้วยนักวิจัย ในการช่วยปฏิบัติงานมไีม่เพียงพอ 



๙ 

 

๑๐. อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ช้ารุด ไม่ทันสมั ย  ห้องปฏิบัติการยังไม่เป็น

 ระเบียบขาดคุณภาพ 

๑๑. มีการลดเกณฑส์อบผา่นให้ต่้าลง ท้าให้ศักยภาพนักศึกษาในการท้างานและ

 สอบแขง่ขันหลังจบการศกึษาลดลง  

๑๒. อาจารย์บางท่านขาดความสนใจในการให้บริการนักศกึษาและกิจกรรมนักศึกษา 

๑๓. อาจารย์มภีาระงานหลายด้าน ท้าให้การเรยีนการสอนไม่เต็มที่ 

๑๔. ขาดรางวัลและการชมเชยอาจารย์ที่สอนดีและทุ่มเทในการสอน 

๑๕. ขาดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

๑. อาจารย์และบุคลากรบางท่านไม่เห็นความส้าคัญของกิจกรรมนักศกึษา 

๒. ขาดการบริการ และสถานที่ในการท้ากิจกรรมนักศึกษา 

๓. ขาดการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษาอย่างมรีะบบ 

ด้านการวจิัย 

๑. ไม่มรีะบบและกลไกบริหารการวิจัย  

๒. ขาดทิศทางงานวิจัยบูรณาการ ที่สามารถน้าไปสู่การใช้ประโยชนท์ี่ชัดเจน 

๓. ประเด็นวิจัยของคณะฯ ไม่ครอบคลุมความสามารถของนักวิจัยทุกคน 

๔. การหาทุนยังเป็นลักษณะส่วนตัว และไม่มทีุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ 

๕. ขาดการบูรณาการ การวิจัยและการเรียนการสอน 

๖. ขาดผลงานตีพมิพ์ในวารสารที่มีการอ้างองิในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติมีจ้านวน

น้อย  

๗. ขาดแคลนนักวิจัยและเจา้หนา้ที่ที่มตี้าแหน่งประจ้า  

๘. นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษามีจ้านวนน้อย  

๙. ขาดนักวิจัยมืออาชีพ ท้า งานดีตอ่เนื่องได้ประโยชนเ์ชงิวิชาการเศรษฐกิจ สังคม 

และพัฒนาประเทศ 

๑๐. ขาดแคลนเครื่องมือการวิจัยระดับสูง และต้องใช้เครื่องมอืพืน้ฐานร่วมกับการ

เรียนการสอน ท้าใหไ้ด้คุณภาพของงานต่้า 

ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

๑. ขั้นตอนกลไก (service profile) และกระบวนการในการบริการวิชาการยังไม่ชัดเจน 

๒. ขาดข้อมูลความต้องการการบริการวิชาการจากเกษตรกร ชุมชน  

๓. ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะอย่าง

ต่อเนื่อง 

๔. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน / งบประมาณที่ใชม้ีจ้ากัด 



๑๐ 

 

๕. การน้าความรูบู้รณาการจากการบริการวิชา การมาใช้ในการเรียนการสอน / การ

วิจัยยังมนี้อย 

๖. นักศึกษาศษิย์เก่าและชุมชนยังมจี้านวนน้อยที่มีสว่นร่วมในการให้บริการวชิาการ 

๗. หนว่ยบริการฯ มเีอกสารเผยแพร่สว่นของฐานเรียนรู้ไม่ครบทุกฐานเรียนรู้ 

๘. หนว่ยบริการฯ ไม่มเีครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นฐาน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๑. ขาดผูน้้าในการท้ากิจกรรมและไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

๒. ขาดการวางแผนการปฏิบัติการแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน 

๓. นักศึกษาและบุคลากรบางกลุ่มไม่ให้ความรว่มมอืในการท้ากิจกรรม 

๔. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่อง 

๕. บุคลากรและนักศึกษามาจากหลากหลายพืน้ที่ และมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

๑. บุคลากรมีสว่นร่วมในการท้ากิจกรรมนอ้ย 

๒. บุคลากรขาดการฝกึอบรมทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

๓. ระบบการจัดการฟารม์ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ด้านการเงนิและงบประมาณ 

๑. ผูบ้ริหารบางท่านขาดความเข้าใจด้านการบริหารงบประมาณ 

๒. การจัดหาทรัพยากรไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน  

๓. ขาดการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

๑. บุคลากรบางสว่นยังใหค้วามส้าคัญด้านการประกันคุณภาพการศกึษาน้อย 

๒. บุคลากรบางสว่นยังขาดความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

โอกาส 

 ด้านการเรียนการสอน 

๑. มีสถานที่ฝึกงานรองรับอย่างเพียงพอ 

๒. มีศิษย์เก่าที่มศีักยภาพมาก สามารถน้ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน  

๓. มีการเชญิผูเ้ชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษในการเรียนการสอน  

๔. มีความตอ้งการนักวิชาการด้านการประมงเพิ่มขึ้น 

๕. เทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการผลิต (น้ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน) 

๖. บริษัทเอกชนมกีารขยายธุรกิจทั้งในและตา่งประเทศ 

๗. มีการพัฒนานวัตกรรมวิจัยสู่การเรยีนการสอนมากขึ้น 



๑๑ 

 

๘. มีศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นศูนย์กลางการเรียนด้านปฏิบัติการ 

๙. สกอ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้องการยกระดับมหาวิทยาลัยใหไ้ด้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับระดับนานาชาติ 

๑๐. ชุมชน / องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใหค้วามส้าคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 การเกษตรและประมง 

๑๑. มีการสนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือขา่ยในระดับภาคและระดับชาติ  

๑๒. มีเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

๑. มีการจัดประกวดแข่งขันด้านทักษะต่าง ๆ มากขึ้น  

๒. บุคลากรภายนอก มสี่วนรว่มในกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการสถานที่ในการท้า

กิจกรรมนักศึกษา 

ด้านการวจิัย 

๑. มีหน่วยงานหรอืองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ทุนสนับสนุน   

๒. มีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกเฉพาะกลุ่มวจิัยจ้านวนมาก 

๓. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

๔. มีศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

๕. ผูบ้ริโภคและตลาดมีความตอ้งการผลิตภัณฑส์ัตว์น้้าคุณภาพดี (มีคุณค่าทาง

สารอาหาร มีความปลอดภัยในการบริโภค) ท้าให้ตอ้งมกีารวิจัยในหลายประเด็น 

๖. ไทยเป็นแหล่งองค์ความรูท้างประมง ทรัพยากรทางน้้า และมีนักวิจัยที่มีคุณภาพ

ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๗. มีการจัดตัง้กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น  

๘. นโยบายใหป้ระเทศไทยเป็นครัวโลก  

ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

๑. สกอ./สมศ.ก้าหนดให้การบริการ วิชาการเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ /องค์ประกอบที่

ต้องปฏิบัติ 

๒. มีหน่วยงานภายนอก เช่น ปตท. และศษิย์เก่าที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 

๓. มีหน่วยงานที่ใหบ้ริการวิชาการทางดา้นการประมงที่สอดคล้องกัน จงึเป็นโอกาส

ในการสร้างพันธมิตรในการให้บริการวชิาการ 

๔. พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ ก้าหนดให้มีการจัดตัง้แหล่ง การเรียนรูต้ลอด

ชีวติ 

๕. แหลง่งานต้องการผู้มทีักษะวิชาชีพด้านการประมงเฉพาะทางเพิ่มขึ้น  

 

 



๑๒ 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

๑. รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ท้ากิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสบืสานประเพณีวัฒนธรรมความ

เป็นไทย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 

๒. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่เป็นศูนย์กลางดา้นศลิปวัฒนธรรม 

๓. มีกิจกรรมด้านท้านุบ้ารุงศลิปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ระหว่างหน่วยงานภายนอก สามารถสร้างเครือขา่ยและท้างานรว่มกันได้ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

๑. ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีหลักสูตร ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการเงนิและงบประมาณ 

๑. มีหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ดา้นระเบียบปฏิบัติดา้นการเงนิการคลังจาก

หนว่ยงานภายนอก 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

๑. มีหลักสูตรการอบรมและการพัฒนาความรูจ้ากภายนอกหน่วยงาน 

๒. มหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอ้มูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูล

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

อุปสรรค 

ด้านการเรียนการสอน 

๑. มีสถาบันคู่แขง่ดา้นการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

๒. สถานที่เรียนอยู่ห่างไกลจากแหล่งเพาะเลี้ยง/ประมงทะเล 

๓. ระบบการคัดเลือกนักศกึษาไม่ดีพอ (คัดเลือกโดยภายนอกหรอืส่วนกลาง) 

๔. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 

๕. ข้อก้าหนดของมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรมจี้ากัด 

๖. จ้านวนนักศึกษาสาขาประมงในวิทยาลัยเกษตรกรรมลดน้อยลง 

๗. จ้านวนนักศึกษาวัยเรียนนอ้ยลง  

ด้านกิจกรรมและการพัฒนานักศกึษา 

๑. แนวทางนโยบายการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ด้านการวจิัย 

๑. มีคูแ่ขง่ดา้นการวิจัยเพิ่มขึ้น ท้าให้การแข่งขันหาแหลง่ทุนสูง  

๒. แหลง่ทุนจ้ากัดขอบเขตวิจัย และคุณสมบัติของผู้เสนอขอทุนมากเกินไป  ท้าให้ผู้มี

ความรูค้วามสามารถ หรอืนักวิจัยรุ่นใหม่ขาดโอกาส เช่น ส้านักวิจัยฯมีขอ้จ้ากัด

เรื่องจ้านวนโครงการของส้านักวิจัย 

๓. แหลง่ทุนวิจัยต้องการผลงานการวิจัยที่มมีาตรฐานและใช้ประโยชน์มากขึ้น  

๔. มหาวิทยาลัยไม่ได้สง่เสริมการวิจัยอย่างจริงจังด้านการทุ่มงบประมาณ 

๕. จากสภาวะปัจจุบัน ส่งผลใหง้บประมาณที่จะได้นอ้ยลง  และทุนวิจัยบางทุนจ้ากัด

งบวงเงิน 

๖. มีเครอืข่ายผู้เช่ียวชาญต่างประเทศน้อย  

ด้านการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

๑. เกษตรกรที่สนใจจรงิๆ ยังไม่ทราบข้อมูลการให้บริการวิชาการ 

๒. กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการรับบริการอยู่หา่งไกลจากคณะ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมละสิ่งแวดล้อม 

๑. เด็กสมัยใหมม่ีความสนใจน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านการบรหิารและการจัดการ 

๑. มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

๒. มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการแบบใหม่อย่างรวดเร็ว 

ด้านการเงนิและงบประมาณ 

๑. จ้านวนเงินงบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มลดลงตามจ้านวนนักศึกษา 

๒. การตัง้เบิกเงินของมหาวิทยาลัยมีความลา่ช้า 

ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

๑. มีการเปลี่ยนมาตรฐานในการประกันคุณภาพเกือบทุกปี 

๒. มาตรฐานการประเมนิคุณภาพของคณะกรรมการประเมินไม่เหมอืนกัน 

๓. การก้าหนดตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถท้าได้ เนื่องจากสภาพของแตล่ะหน่วยงานไม่

เหมอืนกัน 



 

 

๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๑. การผลิตบัณฑิตที่มี

 คุณภาพตามความ

 ต้องการของประเทศ 

๑. หลักสูตรที่มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

 และตรงตามความต้องการของ

 ประเทศ 

๑.๑   พัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด

 โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑.๒   พัฒนาคุณภาพบัณฑติตามมาตรฐาน TQF 
 

 ๒. การผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการพัฒนา 

 สู่มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการ

 ผลติระดับบัณฑติศกึษาและวิจัย (ค๑)  

๒.๑   สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระดับบัณฑติศกึษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

๒.๒   บูรณาการงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย กับงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

 บัณฑติศกึษา 

๒.๓   พัฒนาศักยภาพนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใน

 ระดับนานาชาติ 

๒.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานทางวชิาการในวารสารที่ได้มาตรฐาน 

๒.๕   พัฒนาโจทย์วจิัยระดับบัณฑติศกึษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และภาคธุรกิจ 
 

 ๓. คุณภาพของคณาจารย์เป็นที่ยอมรับ

 ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓.๑   พัฒนาสมรรถนะ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนาตนเองของ

 บุคลากรสายวิชาการ 

๓.๒   ส่งเสริม พัฒนาดา้นวิชาการ วิธีการสอน และการวัดผล ความรู้  ด้านจรรยาบรรณ

 อาจารย์ 

๓.๓   สนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวชิาการที่มีคุณภาพและขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๓.๔   สนับสนุนให้คณาจารย์ไปศกึษาต่อระดับปริญญาเอกที่ตรงสาขา 

๓.๕   สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน

 อาจารย์และนักศึกษา 

๓.๖   สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมในเวทีวชิาการระดับชาติและนานาชาติ  



 

 

๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 ๔. บัณฑติมคีุณลักษณะของบัณฑิต       

 ที่พึงประสงค์ (๓ก./KSA: Knowledge 

 Skill  Attitude เป็นคนดีและเป็นคน

 เก่ง) 

๔.๑   ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ 

๔.๒   ส ารวจความพงึพอใจของคณาจารย์ที่มีตอ่คุณภาพของบัณฑิต 

๔.๓   ส่งเสริมการเตรยีมความพร้อมแก่ผู้ที่จะส าเร็จการศกึษาในการหางานท า  และ

 ประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ 

๔.๔   พัฒนากิจกรรมเชงิสรา้งสรรคท์ั้งรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมนอก

 หลักสูตร 

๔.๕   พัฒนาสุขภาวะที่ดีแก่นักศึกษาทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านรา่งกาย จิตใจ สังคม ปัญญา

 และหมายรวมถึงจติวิญญาณ 

๔.๖   ส ารวจความต้องการของศิษย์เก่า และส่งเสริมให้คณะจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

 พัฒนาวชิาการแก่ศิษย์เก่า 
 

 ๕. คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็น

 แหลง่วิชาการทางด้านการประมง

 และทรัพยากรทางน้ า 

๕.๑   ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งผลงานของนักศกึษาทั้งด้านวิชาการ วิจัย จริยธรรม  

 คุณธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๕.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน หรอืประกวดผลงานของนักศกึษาทั้งในระดับชาติ

 และนานาชาติ 

๕.๓   สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศกึษาและสร้างความ

 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

๕.๔  พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าด้านการประกอบอาชีพตา่งๆ และการได้รับรางวัลทั้งใน

 ประเทศและต่างประเทศ 
 

 ๖. ปัจจัยสนับสนุนเอือ้ต่อการจัด         

 การเรียนการสอน 

๖.๑   สนับสนุนให้มกีารวิจัยในช้ันเรยีน 

๖.๒   ส่งเสริมทุกคณะให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

 



 

 

๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๒.  ความเป็นเลิศดา้นการ

  วิจัยและนวัตกรรม 

 

๑.  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ

 โดยเฉพาะด้านการประมงและ

 ทรัพยากรทางน้ า สามารถเพิ่มขดี

 ความสามารถในการแข่งขันของ

 ประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับ

 นานาชาติ 

 

๑.๑   พัฒนาโจทย์วจิัยที่ทันสมัยและมปีระโยชน์ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรด์้านการ

 ประมงและทรัพยากรทางน้ า 

๑.๒  สร้างเครือขา่ยการท าวิจัยกับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  

 

 ๒. การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 เพื่อรองรับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย

 เฉพาะทางที่เน้นการผลติระดับ

 บัณฑติศกึษาและวิจัย (ค๑) 

๒.๑   สนับสนุนการตพีิมพ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๒.๒   พัฒนาสรรถนะนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย 

๒.๓   สร้างพันธมิตรกับองค์กรและแหลง่ทุนภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ 

๒.๔   สนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับหนว่ยงานทั้งในและต่างประเทศ 

๒.๕   เพิ่มคุณภาพของงานวิจัยใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อน าไปสู่การรับรองคุณภาพและการจด

 ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๒.๖  เพิ่มคุณภาพของผลงานวิชาการให้ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรอื ได้รับรองคุณภาพ

 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

 

 ๓. ระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัย        

 ที่มปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

๓.๑  พัฒนาศักยภาพของระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ 

 



 

 

๑๗
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๓. การบูรณาการองค์

 ความรูท้ี่เพิ่มศักยภาพ

 และขีดสมรรถนะของ

 ชุมชน 

๑. คณะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติของ

 คนทุกระดับ 

 

๑.๑  พัฒนาฐานเรียนรู้ของคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติของคนทุกระดับ 

๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการทางดา้นการประมง 

๑.๓  ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 ๒. ผลงานการให้บริการวิชาการ            

 ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

 ภูมภิาคและประเทศ 

 

๒.๑   แสวงหาความรว่มมอืด้านบริการวิชาการกับองค์กรภายในและภายนอก   

๒.๒   ส่งเสริมการเรยีนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

๒.๓   พัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการวชิาการ 

๒.๔   พัฒนาระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการให้บริการวชิาการให้มปีระสิทธิภาพ 

๒.๕   ส่งเสริมการแสวงหารายได้จากการให้บริการวชิาการ 

๒.๖   สนับสนุนให้มกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ/หนว่ยงาน/องค์กรตอ่ประโยชน์

 จากการบริการและน าผลการประเมินไปปรับปรุง 

๒.๗   พัฒนากระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม 

 

 ๓.  คณะสนองโครงการพระราชด าริ ๓.๑   ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๘
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๔.  การด ารงศิลปวัฒนธรรม        

 และรักษาระบบนิเวศ

 ของทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

๑.  ผลงานด้านศลิปวัฒนธรรม ศาสนา  

 และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

๑.๑   สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์และด ารงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการ

 ประมงและทรัพยากรทางน้ า 

๑.๒   พัฒนาผลงานบูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรม คุณธรรม จรยิธรรม  ศาสนา         

 ภูมปิัญญาท้องถิ่น และการเรียนการสอน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ 

 เผยแพร ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสู่นักศึกษา ชุมชน และประชาชนทั่วไป   

๑.๓   พัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

๑.๔   จัดท าศูนย์ฐานข้อมูลและเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านศลิปวัฒนธรรม 

 คุณธรรม จรยิธรรม  ศาสนา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

 ๒.  เป็นคณะที่ให้ความส าคัญต่อ

 สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ                  

 (Eco University) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑   ส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ า 

๒.๒  สนับสนุนการพัฒนาความสุขและพัฒนาภูมทิัศนเ์ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๕.  พัฒนาระบบการบริหาร

 จัดการที่มปีระสิทธิภาพ

 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

๑. บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับ                 

 ความตอ้งการของคณะ มหาวิทยาลัย

 และสามารถปรับตัวรองรับการ

 เปลี่ยนแปลง 

๑.๑   พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุง่เน้นผลสัมฤทธิ์ของคณะและ

 มหาวิทยาลัย 

๑.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการ KM 

๑.๓   ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

 

 ๒. ระบบสารสนเทศที่มคีุณภาพเพื่อใช้ใน

 การตัดสินใจ 

๒.๑   พัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประกัน

 คุณภาพการศกึษา 

 

 ๓. แสวงหารายได้ให้เพียงพอต่อ            

 การบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

๓.๑   ส่งเสริมการหารายได้จากการบริการวิชาการตามความต้องการของตลาด  

๓.๒   ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยต่อยอดสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเชงิพาณิชย์ 

 ๔. ระบบบริหารจัดการเอื้อตอ่การ

 เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๔.๑   ส่งเสริมให้คณาจารย์ปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์  

๔.๒   พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

๔.๓   พัฒนากระบวนการจัดท าแผนและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติที่มปีระสิทธิภาพ  

๔.๔   ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรภายในและภาย นอกสถาบันรว่มกัน   

๔.๕   สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

 ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

๔.๖   พัฒนาระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพและติดตามวิเคราะหผ์ล

 การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 



บทที่   3 
แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

 

   ในการจัดท า แผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน นั้น การสรา้งความเข้าใจ  

ในเรื่องของความหมายและค าจ ากัดความของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  และการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน

ที่ชัดเจน จะเป็นส่วนเสริมใหม้ีกรอบแนวคิดที่ตรงกันทั้งองค์กร 
 

ความหมายและค าจ ากัดความ 

 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ/์การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แนน่อนและจะส่งผลกระทบหรอืสร้างความเสียหาย  (ทั้งที่เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงิน ) หรอืก่อใหเ้กิด

ความลม้เหลวหรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของหนว่ยงาน 

การบรหิารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์

ความเสี่ยง และการก าหนดแนวทางหรอืมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุง่หวังให้

หนว่ยงานบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระบบควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูก้ ากับดูแล ฝ่า ยบริหารและบุคลากร

ขององค์กรก าหนดให้มีขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสม ผลวา่การด าเนินงานขององค์กร จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ได้แก่ การด าเนินงาน

และการใชท้รัพยากรขององค์กร ให้เป็นไปอ ย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแล

รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรอืลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเ ปลือง หรอื          

การทุจริตในองค์กร 

 ๒.  ความเชื่อถอืได้ของการรายงานทางการเงิน  ได้แก่ การจัดท ารายงาน

ทางการเงินที่ใชภ้ายในและภายนอกองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา 

 ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่        

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืมตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

องค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึน้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งร่วมกันส่งผลใหม้ีการควบคุม

ขึน้ในหน่วยงาน หรอืท าให้การควบคุมที่มอียู่ได้ผลดีขึน้ในกรณีต รงขา้มสภาพแวดล้อมอาจท าให้           

การควบคุมย่อหย่อนลงได้ ได้แก่ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร ความ ซื่อสัตย์และ

จรยิธรรม ความรู ้ทักษะความสามารถของบุคลากร การจัดโครงสรา้งขององค์กร เป็นต้น 

 

 

 
 



๒๑ 

 

แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

๑.  การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายและกลยุทธ์ขององคก์ร 

๒.  การระบุความเสี่ยงหรอืปัจจัยเสี่ยง 

๓.  การประเมนิความเสี่ยง 

๔.  การจัดการความเสี่ยง 

๕.  การตดิตาม และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้ 

     ก าหนดไว้พร้อมการจัดท ารายงาน 
 

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

๒. การประเมนิความเสี่ยง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๕. การตดิตามประเมินผล 
 

ขั้นตอนในการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

    จัดท าระบบควบคุมภายใน จ านวน ๒ กิจกรรมในด้านการเงนิ ได้แก่ 

     -  ด้านการเบิกจ่ายเงนิ 

     -  ด้านเงินทดรองราชการ 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามขั้นตอนดังนี้ 

   ๑.  การคัดเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยเป็นกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงสูงและสง่ผลด้านลบต่อคณะ  

   ๒.  ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นว่ากิจกรรมมวีัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน

เพื่อมุง่สูค่วามตอ้งการใด เพื่อจุดมุ่งหมายใด 

   ๓.  จัดท าขัน้ตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกมาด าเนนิการให้

ละเอียด 

   ๔.  ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกิจกรรมนั้น ว่าในการด า เนินกิจกรรมนัน้มี

ปัจจัยใดที่เอื้อตอ่การปฏิบัติงาน เช่น ผูบ้ริหารให้ความสนใจสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มที่ มีกฎ 

ระเบียบใดบ้างที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม ความรู ้ความสามารถของบุคลากร ความพอเพียงของ

ทรัพยากร ในขณะเดียวกันมปีัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลกระทบในด้านลบต่อกิจกรรมนั้น เชน่ ขาดฐานขอ้มูล   

บุคลากรคนเดียวปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เป็นต้น 

   ๕.  ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแตล่ะขัน้ตอน ประเมินโอกาสที่จะเกิด          

ความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิด ระดับความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมในการควบคุมในแต่ละปัจจัยเสี่ยง    



๒๒ 

 

   ๖.  สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึงว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มกีารจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างไร มกีารสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบใดบ้าง  

   ๗.  การตดิตามและประเมินผล หมายถึง มอบหมายใหผู้ใ้ดท าหนา้ที่ในการตดิตามและ

ประเมินผลในแตล่ะขัน้ตอน 

             การประเมินผลการควบคุมภายใน 

    ด าเนนิการเมื่อสิน้ปีงบประมาณ ประเมนิว่ากิจกรรมการควบคุมที่จัดวางไว้เมื่อต้น

ปีงบประมาณ มกีารด าเนินการไปอย่างไรบ้าง เมื่อด าเนินการไปแล้วสง่ผลต่อความเสี่ยงอย่างไร เชน่ 

ขจัดความเสี่ยงได้หมด ลดความเสี่ยงได้บางสว่น ในกรณีที่ ลดความเสี่ยงได้บางสว่นและยังคงม ี          

ความเสี่ยงเหลอือยู่ให้จัดท ากิจกรรมการควบคุมส าหรับปีงบประมาณต่อไป 

 

 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน   

๑.  คณะด าเนินการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี  ที่มคีวามสอดคล้ องและเช่ือมโยงกับ วสิัยทัศน ์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์             

แผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีข องมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม    

โดยต้องมกีารวิเคราะห ์ คาดการณ์  ปัญหา/อุปสรรค จากปัจจัยภายในและภายนอกที่จะส่งผลตอ่การ

บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างรอบคอบ   

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ า คณะ

ประกอบด้วยผูบ้ริหารระดับสูงที่ รับผิดชอบภารกิจแต่ละด้านของหน่วยงาน และบุคลากรที่ รับผิดชอบ

งานบริหารความเสี่ยงประจ าคณะ 

๓.  จัดให้มีการระบุความเสี่ยงของหน่วยงานร่วมกัน โดยวิธีการ 

        ๓.๑  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่จะ

ส่งผล ต่อการบรรลุเป้าหมายของหนว่ยงาน โดยน าวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนยุท ธศาสตร ์           

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา ผลการปฏิบัติราชการตาม              

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นตัวตั้งในการค้นหาปัจจัยเสี่ยง 

       ๓.๒  ให้บุคลากรทุกคนใน คณะประเมินตนเองวา่ในภาระหนา้ที่ที่รับผดิชอบและ

ปฏิบัติอยู่มีปัญหา /อุปสรรคใดบ้างที่ส่งผลตอ่การปฏิบัติงาน และเสนอแนวทางแก้ไขหรอืวิธีการในการ

จัดการกับปัญหาเหลา่นั้น โดยมอบหมายให้หัวหนา้หนว่ยงานรวบรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของความเสี่ยงของ

คณะ 

                  ๓.๓  จัดประชุมรว่มกันทั้งหนว่ ยงานเพื่อพิจารณาความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน            

ในภาพรวมของคณะ 

 

 



๒๓ 

 

๔.  จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การน าความเสี่ยงหรอืปัจจัยเสี่ยงที่ได้

ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณค์วามเสี่ยงตา่ง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรื อมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง  และก าหนดกิจกรรมการควบคุม                

ที่เหมาะสม 

 

                                            โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 

ความถี่โดยเฉลี่ย ระดับ 

สูงมาก มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง ๕ 

สูง มีโอกาสเกิดค่อนขา้งสูงหรอืบ่อย ๆ ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ๓ 

น้อย อาจมโีอกาสเกิด แตน่าน ๆ ครัง้ ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดนอ้ยมาก หรือไมน่่าเกิด ๑ 

 

ส าหรับการคิดระดับของผลกระทบว่าหากเกิดขึ้นแล้วสง่ผลกระทบต่อองค์ กรมากน้อย

เพียงใดมีวธิีคิดได้ ๒ แบบ คอื คิดในเชิงปริมาณโดยคิดค่าความเสียหายเป็นตัวเงิ นหรอืคิดในเชิง

คุณภาพ เชน่ 

 

                                         ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เชิงปริมาณ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย ระดับ 

สูงมาก > ๑๐ ล้าน ๕ 

สูง > ๒.๕ แสนบาท  – ๑๐ ล้าน ๔ 

ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท ๓ 

น้อย > ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๒ 

น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

        ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เชิงคุณภาพ 
 

ผลกระทบ ความสูญเสีย ระดับ 

รุนแรงที่สุด ด าเนนิงานส าเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐% ๕ 

ค่อนขา้งรุนแรง ด าเนนิงานตามแผนได้  ๖๐  - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ด าเนนิงานตามแผนได้  ๗๑ - ๘๐% ๓ 

น้อย ด าเนนิงานตามแผนได้  ๘๑ - ๙๐% ๒ 

น้อยมาก ด าเนนิงานส าเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐% ๑ 

 

เมื่อได้ค่าคะแนนระดับของโอกาส /ความถี่  ที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรง             

ของผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงแล้ว น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อใหเ้กิดระดับความเสี่ยงระดับใด โดยสามารถน าค่า

คะแนนมาใส่ในตารางดังนี ้

 

ระดับความเสี่ยง 

 

  สูงมาก 

  สูง 

 ปานกลาง 

 ต่ า 

 

 
                    ๑          ๒          ๓         ๔         ๕ 

                                                โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง  หมายถึงโอกาสในการเกิดความเสี่ยง X ความรุนแรงของผลกระทบ 

โดยแบ่งพืน้ที่ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี ้

   ก.  ระดับความเสี่ ยงต่ า คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๒ หมายถึงว่าความเสี่ยงที่เกิด          

มีโอกาสเกิดขึ้นนอ้ย หากเกิด ขึน้แลว้ส่งผลกระทบต่อองค์กรต่ า เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง นั้น  

ก าหนดเป็นสีฟ้า 

 

 

  

 

    
ผล

กร
ะท

บข
อง
คว

าม

เส
ี่ยง
 

   ๕ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 



๒๕ 

 

ข.  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๓ – ๔ หมายถึงว่าความเสี่ยง

นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นบ้าง หากเกิดขึ้นแล้ วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่มากนัก เราสามารถที่จะยอมรับ        

ความเสี่ยงนัน้ แตต่้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นเขียว 

ค.  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๕ – ๑๒ หมายถึงว่าความเสี่ยงนัน้มี

โอกาสเกิดขึ้นมาก หากเกิดขึ้นแล้วสง่ผลกระทบต่อองค์กรแมไ้ม่มากนักก็จัดได้ว่ามีความเสี่ยงสูง           

ในขณะเดียวกันแมโ้อกาสที่จะเกิดขึ้นนอ้ย แตห่ากเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบมาก ก็ถือว่าเสี่ยงสูง          

เราไม่สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ จ าเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นเหลอืง 

ง.  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕ – ๒๕ หมายถึงว่าความเสี่ยง

นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด หากเกิดขึ้นแล้ วส่งผลกระทบต่อองค์กรในระดับสูง เราไม่สามารถที่จะ

ยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ จ าเป็นต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นแดง 

           ๕.  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  เมื่อเราทราบว่าในแต่ละความเสี่ยง หรอืแตล่ะ 

ปัจจัยเสี่ยงมีคา่ระดับคะแนนเป็นอย่างไรบ้าง ก็น าความเสี่ยงหรอืปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นมาจัดเรีย งระดับ

ความรุนแรงจากมากไปหาน้อย เพื่อจัดท าแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี ้

                       ๕.๑  วิธีการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้นมี ๔ วิธี ได้แก่ 

           ๑. การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) โดยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาส         

ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรอืโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์

ที่เป็นความเสี่ยง  เชน่ การงดให้บริการนอกพืน้ที่ ข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง         

ในแผนงานของหน่วยงานมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

           ๒. การแบ่งปันความเสี่ยง (Share) ได้แก่ ยกภาระในการเผชิญหนา้กับ

เหตุการณท์ี่เป็นความเสี่ยงและกา รจัดการกับความเสี่ยงใหผู้อ้ื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

แตเ่ป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดควา มเสียหายแล้วหน่ วยงานจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เชน่ การท า

ประกัน (Insurance) คือการจา่ยเงนิเพื่อป้องกันตนเองและสิน ทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้แก่ 

การท าประกันภัย ประกันชีวติ หรอืการท าสัญญาล่วงหน้า เช่น การจา้งยามรักษาความปลอดภัยจาก

บริษัทเอกชน เป็นต้น 

                        ๓. การลดความเสี่ยง (Reduce) หมายถึง  การพยายามลดความเสี่ยงโดยการ

เพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรอืโครงการที่น าไปสู่เหตุการณท์ี่เป็น            

ความเสี่ยง ลดความนา่จะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เชน่ ก ารฝึกอบรมบุคลากรใหม้ี

ความรูเ้พียงพอ การก าหนดผูจ้ัดจา้งและผู้รับมอบงานใหแ้ยกจากกัน  หรอืลดระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึน้ เชน่ การติดตัง้เครื่องดับเพลิง การ back up ข้อมูลเป็น

ระยะๆ การม ีserver ส ารอง เป็นต้น 

 

 

 



๒๖ 

 

           ๔.  การยอมรับความเสี่ยง (Accept) หากท าการวิเคราะหแ์ล้วเห็นวา่ไม่มี

วิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม  เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเ สี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะ

ได้รับอาจตอ้งยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมมีาตรการตดิตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

    ๕.๒  การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ใชว้ิธีการ 

                              -  ศกึษาความเป็นไปได้และคา่ใช้จ่ายของแตล่ะทางเลือก ว่ากิจกรรมควบคุม        

ที่แต่ละฝา่ยเสนอมาเพื่อจัดการกับความเสี่ ยงนั้น กิจกรรมใดสามารถท าได้จริง เสียค่าใช้จ่ายน้อย โดย

ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยที่ท าได้โด ยไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงใหม ่ๆ หรอืคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องคก์ร

จะได้รับ 

                              -  วิเคราะหถ์ึงผลได้ ผลเสียของแต่ละทางเลือก 

                ผลได้   คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน ามาตรการนัน้มาใช้ลดความเสี่ยง  

                                        อาจเกิดขึ้นในทันที หรอืในระยะยาว 

                ผลเสีย ได้แก่ ตน้ทุน เวลา หรอืความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึง 

                                        ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

   ๕.๓  กิจกรรมควบคุม (Control Activities) ภายใต้แนวทางการจัดการความเสี่ยง            

ที่เลือกนั้นจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ  ที่ก าหนดขึน้  ทั้งนี ้กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วยความคิด

ริเริ่มใหม่ๆ  และกิจกรรมที่ชว่ยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือลดความเสียหายเมื่อเหตุการณน์ั้น        

ได้เกิดขึน้โดยต้องก าหนดผูร้ับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ  

          ๖.  การติดตามและประเมินผล คณะจัดให้มกีารตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้น ปีละ ๒ ครั้งตามที่ผูต้รวจสอบภายใน 

ประจ ากระทรวงศึกษาธิการก าหนดขึ้น ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค.) และครั้งที่ ๒ รอบ 

๑๒ เดือน (๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย.) โดยเป็นการติดตามและประเมินผลตามแนวทาง ของมหาวิทยาลัย  และ

ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบสอบถามที่ผู้ตรวจสอบภายในประจ ากระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้

ก าหนดขึ้น ได้แก่ 

               ๖.๑.  แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร ส าหรับ

ผูบ้ริหาร ผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย หัวหนา้งาน หัวหน้าฝา่ย หัวหนา้สาขาวิชา หัวหนา้ส านักงาน   

รองคณบดี รองผูอ้ านวยการ ผูอ้ านวยการกอง/ส านัก/ศูนย์/โครงการ คณบดี (แบบ มจ. ๐๐๕) 

               ๖.๒  แบบสอบถามการประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายในส าหรับบุคลากร   

ผูต้อบแบบสอบถามคอื บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (แบบ มจ. ๐๐๖) 

    ๖.๓  สรุปผลการประเมินทุกประเด็นเป็นภาพรวมของหนว่ยงาน    

              ๗.  การรายงานผล  คณะ ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามแผน บริหาร         

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง คอืรอบ ๖ เดือน  และ ๑๒ เดือน ตามแบบฟร์อม                     

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 



๒๗ 

 

   สรุปขั้นตอนในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

 

 

 
 

 

 

การจัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 

จากที่กล่าวมาแล้วได้มกีาร อธิบายถึงแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ

ระบบควบคุมภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มอื การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ

หนว่ยงานในการจัดท าคูม่อืนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใหห้นว่ยงานได้มเีอกสารหลักฐานในการด าเนินงาน

บริหารความเสีย่งและระบบควบคุมภายในที่ครบตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้เป็นหลักฐาน

อ้างองิประกอบการประเมนิผล ตามระบบการประกันคุ ณภาพการศกึษา ตลอดจนเผยแพรใ่ห้บุคลากร

และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 

   ในเอกสารคู่มอืการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในจะประกอบด้วย 

๑. หนา้ปก 

๒. ค าน า 

๓. สารบัญ 

 

 

 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงฯ 

๓.  ระบุความเส่ียง 

 ๔. ประเมินความเส่ียง 

๕. จัดท าแผนบริหารความเส่ียง
และระบบควบคุมภายใน 

๖. ติดตามและประเมินผล 

 รอบ ๖ เดือนและ  
 รอบ ๑๒ เดือน 

๗.  รายงานผล 

รอบ ๖ เดือน และ  
รอบ ๑๒ เดือน 

    
รายงาน สตง. 

๑. จัดท าแผนของหน่วยงาน 



๒๘ 

 

๔.   ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน ์ พันธกิจ จุ ดอ่อน จุดแข็ง  

โอกาส อุปสรรค แผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงสรา้งหน่วยงาน ภารกิจ  

จ านวนบุคลากร วงเงนิงบประมาณ จ านวนนักศึกษา  

๕. สรุปผลการประเมิ นในภาพรวมของหนว่ยงาน ตามแบบ มจ . ๐๐๕  และ           

แบบ มจ. ๐๐๖ รายงานผลการประเ มินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย . ๑) รายงานผล      

การด าเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (แบบ        

มจ. ๐๐๑) 

๖. จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามแบบ มจ. ๐๐๒    

๗. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบต ารางประเมนิความเสี่ยง (แบบ มจ. ๐๐๓)  

และแผนบริหารความเสี่ยง  (แบบ มจ . ๐๐๔ ) และแผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบ

ควบคุมภายในที่แสดงเป็นแผนปฏิบัติงานรายเดือนตามปีงบประมาณ  

๘. ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าคณะ  

 

แผนการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

กจิกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. 

๑. ประเมินผลการด าเนนิงาน  ปี ๒๕๕๓             

๒. จัดท าแผนปี ๒๕๕๔ และคู่มอื              

๓. ส่งรายงานผลป ี๕๓ คู่มอื  ปี ๒๕๕๔ 

ให้มหาวทิยาลัย 

            

๔. ประชุมคณะกรรมการ             

๕. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้

บุคลากร 

            

๖. ติดตามผลการด าเนนิงานตามแผน

รอบ ๖ เดอืนและจัดส่งรายงานให้

มหาวทิยาลัย 

            

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

ภาคผนวก  ก 
๑. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย . ๑) และแบบ

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

๒. แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบปีงบประมาณ (แบบ มจ. ๐๐๑)   

๓. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ มจ. ๐๐๒)      

๔. แบบตารางประเมนิความเสี่ยง (แบบ มจ. ๐๐๓) 

๕. แบบตารางแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ มจ. ๐๐๔) 

๖. แบบสอบถามการประเมนิผลระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารส าหรับผูบ้ริหาร  

(แบบ มจ. ๐๐๕) 

๗. แบบสอบถามการประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายในส าหรับบุคลากร (แบบ มจ. ๐๐๖) 

๘. การประเมนิผลการควบคุมภายใน (สิน้ปีงบประมาณ) (แบบ มจ. ๐๐๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

แบบ ปย.๑ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า 

ณ  วันท่ี ๑๒  เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อ

การควบคุมภายใน  ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการ

มีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมี

การพิจารณาด าเนนิการตามควรแก่กรณี เมื่อพบว่า

บุคลากรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสมการ

ยอมรับ ความรูค้วามสามารถของบุคลากร การ

รับทราบข้อมูลและการวินจิฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรอืสิ่งที่

ต้องตรวจสอบ ปรัชญา รูปแบบการท างานของ

ผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่

มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอ บหมาย

อ านาจหน้าที่ความรับผดิชอบและจ านวนบุคลากร

เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ

ด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุน

ผูป้ฏิบัติงาน 

 

 

 คณะเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า เป็นหน่วยง านที่มีโครงสร้าง

องค์กรขนาดเล็ก มีบุคลากรที่มจีรรยาบรรณและ

ความซื่อสัตย์ในการท างาน  บุ คลากรมีความตัง้ใจ

ในการท างานสูง จงึท าให้ผลก ารประเมินมี

ประสิทธิภาพตามสมควร แตบ่างครัง้ยังมกีาร

ปฏิบัติงานที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จงึตอ้งมี

กระบวนการวิเคราะหป์รับแผนเพื่อใหส้อดคล้อง

กับสถานการณท์ี่เปลี่ยนไป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ

หนว่ยงานที่ชัดเจน  วัตถุประสงค์ระดับหนว่ยงาน

และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการ

ที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากร

ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝุายบริหารมกีารระบุ

ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี

ผลกระทบต่อการบร รลุวัตถุประสงค์ของหนว่ยงาน 

และมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่เหมาะสม 

 

 คณะมกีารก าหนดวัตถุประสงค์ที่มี

ความชัดเจน และมีระดับกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตรข์องคณะ แต่

ยังขาด แผนพิจารณาความคุ้มค่าของตน้ทุน ที่จะ

เกิดขึ้นจากการก าหนดวธิีการควบคุมเพื่อปู องกัน

หรอืลดความเสี่ยง  



๓๑ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

 มีนโยบายและวธิีปฏิบัติที่มั่นใจว่าเมือ

น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝาุยบริหาร

ก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชีใ้ห้

ผูป้ฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ

ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 คณะมกีิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึน้

ตามวัตถุประสงค์ และ ผลการประเมินความเสี่ยง         

ที่ส าคัญเหมาะสมต ามสมควร  แตก่ารสรา้งความ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ให้

บุคลากรอย่างไม่ทั่วถึงทุกคนโดยตรง ดังนั้นต้อง

ปรับวิธีการให้ทุกคนในคณะมสี่วนรว่มและรับทราบ

อย่างทั่วถึงกัน 

 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการ

ด าเนนิงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติตา่ง ๆ ที่ใชใ้นการ ควบคุมและด าเนนิกิจกรรม

ขององค์กร รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศที่ได้จาก

ภายนอกหนว่ยงาน  มีการสื่อสารไปยังผูบ้ริหารและ

ผูใ้ช้ภายในหนว่ยงาน  ในรูปแบบที่ช่วยใหผู้ร้ับข้อมูล

สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผดิชอบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความม่ันใจว่า

มีการตดิต่อสื่อสารภายในและภายนอกหนว่ยงานที่มี

ผลท าใหห้นว่ยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

 

 

 คณะมรีะบบสารสนเทศ และการ

สื่อสารที่เหมาะสมตามควรต่อความตอ้งการของ

ผูใ้ช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ภายใน 



๓๒ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 

๕.  การติดตามประเมินผล 

  หนว่ยงานมีการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อตดิตามการปฏิบัติตาม

ระบบควบคุมภายในอย่างตอ่เนื่องและเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝุ ายบริหาร

ผูค้วบคุมงานและผูม้ีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มี

การประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate  Evaluation) 

เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรอืข้อบกพร่อง ควร

ก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการ

ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา

สนองตอบและมีการวินจิฉัยสั่งการใหด้ าเนนิการ

แก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันท่วงที  ฯลฯ 

 

   คณะมีระบบการตดิตามประเมินผล

การควบคุมภายในที่เหมาะสมตามสมควร และควร

มีการจัดท าระบบการตดิตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอและมีประสทิธิภาพ

อย่างขึ้น 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

              คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ ามีการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการ

ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร 

อย่างไรก็ตามมจีุดอ่อนที่ตอ้งได้รับการแก้ไข  ดังนี้ 

๑. ควรปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างเค ร่งครัด และมีกระบวนการ

วิเคราะหป์รับแผนเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนไป 

๒. ควรจัดท าแผนพิจารณาความคุ้มค่าของตน้ทุนที่จะเกิดขึ้นจากการก าหนดวธิีการควบคุม        

เพื่อปูองกันหรอืลดความเสี่ยง 

๓. คณะควรปรับวิธีการให้ทุกคนในคณะเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด

ขึน้ตามวัตถุประสงคแ์ละผลการประเมินความเสี่ยงอย่างทั่วถึงกัน 

 

 

                                                            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

       คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

                              วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓   

  

 



๓๓ 

 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

  

 แบบประเมินนี้ใชใ้นการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามสภาพความเป็นจรงิที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ของหน่วยงานและน าผลสรุปไปใส่ในแบบ ปย.๑ 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

๑.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

       ผูป้ระเมินควรพิจารณาแตล่ะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

สภาพ แวดล้อมการควบคุม เพื่อพิจารณาว่าหนว่ยงานมี

สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรอืไม่  

 ๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการท้างานของผู้บริหาร 

 มีทัศนคติที่ดแีละสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่

ภายในหนว่ยงาน รวมทั้งตดิตามผลการ

ตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการ

ตรวจสอบจากหนว่ยงานภายในและการ

ตรวจสอบจากภายนอก 

 

 

 

 

 

 ผูบ้ริหารมกีารก าหนดและส่งเสริมระบบ

การตดิตามผลการตรวจสอบและการ

ประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบจาก

หนว่ยงานภายในและการตรวจสอบจาก

ภายนอก ตามระเบียบที่ก าหนด 

 ให้ค วามส าคัญต่อการรายงานทางการเงิน

งบประมาณ และการด าเนินงาน 

 มีการรายงานการเงนิ ให้คณบดีรับทราบ

ทุกเดือน 

 มีการสรุปรายงานการเงนิให้ คณะ  

กรรมการประจ าคณะรับทราบอย่าง

สม่ าเสมอ ทุกรายไตรมาส 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

อย่าง รอบคอบ และครอบคลุมทุกภารกิจ 

 มีค าสั่งคณะที่ ๐๖๖/๒๕๕๒ แตง่ตัง้คณะ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ  

เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

ทุกภารกิจ  ซึ่งจะรายงานผลใหผู้บ้ริหาร

ระดับสูงทราบเป็นระยะ ๆ ตามก าหนด 

รอบ ๖ เดือนและทุกสิน้ปีงบประมาณ 

 มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  ทางคณะมีการก าหนดนโยบายและ

เปูาหมาย  ที่ชัดเจนในการวัดผลสัมฤทธิ์

ของงานจากการพัฒนาตัวชี้วัดตามค า

รับรองปฏิบัติราชการ ฯ(ก.พ.ร.) และการ

ประกันคุณภาพ การศกึษาที่คณะลงนาม

กับมหาวิทยาลัย  



๓๔ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

    ๑.๒  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 ฝาุยบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์

และจรยิธรรม 

 

 มีค าสั่งคณะที่ ๐๕๕ /๒๕๕๒  แตง่ตัง้

คณะกรรมการติดตามปร ะเมินผล

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ของคณะ 

เพื่อท าหนา้ที่ก ากับดูแล ตดิตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และ

บุคลากรในคณะ 

 ฝาุยบริหารก าหนดเปูาหมายที่เป็นไปได้และไม่

สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน 

 ฝาุยบริหารก าหนดแผนงานที่พิจารณา

แล้ว เห็นว่าบุคลากรในองค์กรสามารถ

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้  

โดยได้รับ ความเห็นชอบจากบุคลากรที่

ปฏิบัติงานแลว้ 

 ฝาุยบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและ

จ าเป็น เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคลากรจะมีความ

ซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

 คณะมีการก าหนดสิ่ง จูงใจตามนโยบาย

ของ มหาวิทยาลัยที่ยุติธรรม  เพื่อให้

บุคลากร  ประพฤติปฏิบัติเป็น แบบอย่าง

ที่ด ีเช่น ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า 

พนักงานราชการ และพนักงาน

มหาวิทยาลัยดีเด่น  เป็นต้น 

 ฝาุยบริหารด าเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อมี

สัญญาณแจง้ว่าอาจมปีัญหาเรื่องของความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรมเกิดขึ้นในหนว่ยงาน  

 คณะมคีณะกรรมการติดตามประเมินผล

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของคณะ  

โดยมีการประชุมเมื่อพบข้อรอ้งเรียน เมื่อ

คณะกรรมการติดตามประเมินผล

จรรยาบรรณ  วิชาชี พของคณะฯ ได้

พิจารณาแล้ว จงึแจง้ผลการพิจารณาให้

ผูบ้ังคับบัญชาทราบต่อไป  

   ๑.๓  ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีการก าหนดระดับความรู้  ทักษะและ

ความสามารถของแตล่ะต าแหน่งอย่างชัดเจน 

 

 มีการก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง  ไว้ในการประกาศรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าท างานตามต าแหน่งที่

ต้องการ 



๓๕ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงาน

ของแต่ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยาย

คุณลักษณะงานของแต่ละต าแหน่งตาม

ภาระงาน 

 มีการระบุแผนการฝึกอบรมบุคลากรตามความ

ต้องการของหน่วยงานและของบุคลากรอย่าง

เหมาะสม 

 มีการก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร

ทุกต าแหน่งในแผนปฏิบัติงานประจ าปี

ของคณะ 

 การประเมนิผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก

ผลส าเร็จของงาน ความรู ้ความสามารถ ความ

ประพฤติ และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนของ

บุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานดีและสว่นที่ตอ้งมี

การปรับปรุง 

 มีการประเมินความเหมาะสมของบุคคล

และงานที่รับผดิชอบ  เพื่อพิจารณาต่อ

สัญญาจา้งงานต่อ 

 ส่งเสริม สนับสนุน และแนะน าให้

บุคลากรที่ยังบกพร่องในการท างานให้มี

การพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     ๑.๔  โครงสร้างองค์กร 

 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ

บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

 

 มีโครงสรา้งการบริหารางานของคณะ 

ตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 มีการปรับโครงสรา้งองค์กรที่สอดคล้องกับ

สถานการณ ์

 คณะมกีารปรับโครงสรา้งองค์กรที่

สอดคล้องตามภารกิจและสถานการณ์

ปัจจุบัน 

 มีการแสดงแผนภูมกิารจัดองค์กรที่ถูกต้องและ

ทันสมัยเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ 

 มีการแสดงแผนภูมกิารจัดองค์กรที่

ถูกต้องและทัน สมัยเผยแพรใ่นเว็บไซด์

ของคณะแผ่นพับแนะน าหนว่ยงาน และ

บอร์ดหน้าหอ้งส านักงานคณบดี 

     ๑.๕  การมอบอ้านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผดิชอบ

ให้กับบุคคลที่มคีวามรู ้ ความสามารถ และ

เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากร

ทุกคนรับทราบ 

 

 มีการมอบอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม 

 มีการมอบหมายงานเป็นค าสั่งมีเอกสาร

อย่างชัดเจน 

 ผูบ้ริหารมวีิธีการที่ดีในการตดิตามผลการ

ด าเนนิงานที่มอบหมาย 

 มีการตดิตามงานตามล าดับสายงาน

บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 



๓๖ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

    ๑.๖  นโยบายวิธีบรหิารด้านบุคลากร 

 มีการก าหนดมาตรฐาน การว่าจา้งบุคลากรที่

เหมาะสม โดยเน้นถึงความรู ้ประสบการณ์ ความ

ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

 

 มีการก าหนดมาตรฐานการว่าจา้ง

บุคลากรที่เหมาะสมไว้ในคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่ง ในการประกาศรับสมัครคัด

บุคคลเข้าตามต าแหน่งที่ตอ้งการ 

 มีการจัดปฐมนเิทศบุคลากรใหม่  จัดประชุม แนะ น าบุคลากรในหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับงานในความรับผดิชอบ และ

รับทราบนโยบายของหนว่ยงานก่อนเริ่ม

ปฏิบัติงาน 

  จัดให้มกีารประชุมทบทวนผลการ

ด าเนนิงาน ของหน่วยงานในรอบปีที่ผา่น

มา และประเมินผลอย่างเป็นกลาง 

 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดอืนและการ

โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมนิผลการปฏิบัติงาน

เป็นหลักส าคัญ 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ  

ฟอร์มของกองการเจ้าหนา้ที่ โดยผ่านผู้

บังคับ บัญชาตามล าดับช้ัน 

 มีการประกาศผลการประเมิน ฯ เป็น

ค าสั่งของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของ

บุคลากรทั้งหมด ตามประเภทของแตล่ะ

รายงานในแต่ละต าแหน่ง 

 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

พิจารณาเรื่องของความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ประกอบด้วย 

 มีการเผยแพร่ประกาศผลการประเมินให้

บุคลากรได้รับทราบอย่างเปิดเผย ใน

รูปแบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์   

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการ

ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้ อก าหนดทาง

จรยิธรรม 

 คณะกรรมการติดตามประเมินผลจรรยา 

บรรณวิชาชีพคณาจารย์ของคณะ มกีาร

จัด ท าขอ้สรุปที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

โดยตรง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

และการด าเนินการหากไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ และอยู่ระหว่างการ

จัดท าคู่มอืจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ 



๓๗ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

    ๑.๗  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 มีการก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน

หนว่ยงานใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคุม

ภายในที่ก าหนดอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานภายใน

หนว่ยงานตามภารกิจตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไป

ตามระบบการควบคุมภายใน และคณะ 

กรรมการ  ประจ าคณะ ก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน /

วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของ

หนว่ยงานอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าหนว่ยงาน 

 ในระดับภายในคณะมคีณะกรรม การ 

บริหารความเสี่ยง เพื่อก ากับ  ดูแลการ

ปฏิบัติงานภายในหนว่ยงานตามภารกิจ

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม ระบบการควบคุม

ภายใน และคณะ กรรมการ ประจ าคณะ 

ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

แผนงาน /วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย

ของหน่วยงานอย่างตอ่เนื่อง และยังมี

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบ ปีละ ๑ ครั้ง 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

 ควรปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนดไว้

อย่างเคร่งครัด และสม่ าเสมอ  และมีกระบวนการวิเคราะห์

ปรับแผนเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนไป 

 
  (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

              วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



๓๘ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

       ๒.๑  วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ

ด าเนนิ งานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผล

ได้ 

 

 

 คณะมกีารระดมความคดิเห็นเพื่อก าหนด    

พันธกิจ เปูาประสงค์ และวัตถุประสงค์ 

ของคณะ เป็นประจ าทุกปี 

 มีการเผยแพร่และช้ีแจงให้บุคลากรทุกระดับ

ทราบและเข้าใจตรงกัน 

 คณะมกีารช้ีแจงถ่ายทอดวัตถุประสงค์

ของหน่วยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

      ๒.๒  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน

ในระดับกิจกรรม ที่สอดคล้องและสนับสนุน

วัตถุประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 คณะได้น าแนวทาง วัตถุประสงค์ของการ

ด าเนนิงานในระดับมหาวิทยาลัย มาใช้ใน

การก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะ 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมมคีวามชัดเจน 

ปฏิบัติได้ วัดได้ 

 คณะมกีารก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ

กิจกรรมที่มีความชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดได้ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ 

 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีสว่นร่วมในการ

ก าหนด และให้การยอมรับ 

 คณะมกีารช้ีแจงถ่ ายทอดวัตถุประสงค์

ของหน่วยปีละ ๑ครั้ง  เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

      ๒.๓   การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 ผูบ้ริหารทุกระดับมีสว่นร่วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง 

 

 คณะมกีารแต่งตั้งผูบ้ริหารทุกระดับเป็น

ตัวแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 มีการระบุและประเมินความเสี่ยง  ได้มาจาก

การวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส 

อุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  อย่างรอบด้าน 

 คณะมกีารระบุและประเมินความเสี่ยง

ได้มาจากการวิเคราะหจ์ุดอ่อน จุดแข็ง 

โอกาส อุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

อย่างรอบด้าน 

     ๒.๔   การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

 ความส าคัญของความเสี่ยง 

 

 คณะมกีารก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณา

ระดับความส าคัญของความเสี่ยง ตาม

คู่มอืการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย 



๓๙ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

 มีการวิเคราะหแ์ละประเมินระดับความส าคัญ

หรอืผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะ

เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 คณะมกีารวิเคราะหแ์ละประเมินระดับ

ความส าคัญหรือผลกระทบของความ

เสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยง ตามคู่มอืการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

   ๒.๕  การก้าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

 มีการวิเคราะหส์าเหตุของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกัน

หรอืลดความเสี่ยง 

 

 คณะมกีารวิเคราะหส์าเหตุของความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุม

เพื่อปูองกันหรอืลดความเสี่ยง ตามคู่มอื

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของตน้ทุนที่จะ

เกิดขึ้นจากการก าหนดวธิีการควบคุมเพื่อ

ปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 คณะยังไม่มกีาร ด าเนนิการพิจารณา

ความคุ้มค่าของตน้ทุนที่จะเกิดขึ้นจาก

การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกัน

หรอืลดความเสี่ยง 

 มีการแจ้งเวียนใหบุ้คลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ

วิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 คณะมกีารแจ้งวิธีการควบคุมความเสี่ยง

ผา่นประชุมหัวหน้างาน 

 มีการตดิตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม

ที่ก าหนดเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

 คณะมกีารสรุปรายงานผลการปฏิบัติตาม

วิธีการควบคุมที่ก าหนดเพื่อปูองกันหรือ

ลดความเสี่ยง  ๒  ครั้ง/ปี 

 

  สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

   คณะควรมกีารจัดท าแผนพิจารณาความคุ้มค่าของ

ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการก าหนดวธิีการควบคุมเพื่อปูองกัน

หรอืลดความเสี่ยง เพิ่มเตมิและท าตามแผนอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

 วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 



๔๐ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 

      ๓.๑  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึน้ตามวัตถุประสงค์

และ ผลการประเมินความเสี่ยง 

  

 คณะมกี าหนดกิจกรรมการควบคุม ที่ได้

 ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ

 ประเมินความเสี่ยง 

 ๓.๒   บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

 กิจกรรมการควบคุม 
 คณะมกีาร ชีแ้จง ด้านบริหารความเสี่ยง

และสร้างความ เข้าใจวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมการควบคุมให้บุคลากรทราบแต่

อย่างไม่ทั่วถึงทุกคนโดยตรง  

     ๓.๓  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ

ของผู้บริหารแตล่ะระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

 มหาวิทยาลัยมีการก าหนดขอบเขต

อ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ

ผูบ้ริหารแตล่ะระดับไว้อย่างชัดเจนและ

เป็นลายลักษณ์อักษร 

     ๓.๔  มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง

รัดกุมและเพียงพอ 
 มีมาตรการปูองกัน และดูแลรักษา

ทรัพย์สิน  อย่างรัดกุม เช่น มีการจัดท า

ทะเบียนคุมพัสดุทุกสิน้ปีโดยเปรียบเทียบ

กับการตรวจนับพัสดุคงเหลอืที่มอียู่จรงิ   

มีการจัดซื้อตู้นริภัยเพื่อจัดเก็บเอกสาร

ทางการเงินเอกสารแทนตัวเงิน  และเงิน

สด เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของ

ทางราชการ 

     ๓.๕ มีการแบ่งแยกหนา้ที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรอืงาน

ที่เสี่ยงตอ่ความเสียหายตั้งแต่ตน้จนจบ เช่น การ

อนุมัต ิการบันทึกบัญช ีและการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

 คณะมกีารแบ่งแยกหนา้ที่การปฏิบัติงาน

ที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย

ตั้งแตต่้นจนจบ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 

      ๓.๖   มีขอ้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษ

กรณีฝาุ ฝืนในเรื่องการมผีลประโยชน์ทับซ้อนโดย

อาศัยอ านาจหน้าที่ 

 มหาวิทยาลัยมีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์

อักษร และบทลงโทษกรณีฝาุ ฝืนในเรื่อง

การมผีลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัย

อ านาจหน้าที ่

 

 

 



๔๑ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

      ๓.๗  มีมาตรการตดิตามและตรวจสอบใหก้ารด าเนินงาน

ของหน่วยงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

และมตคิณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยมีมาตรการตดิตามและ

ตรวจสอบให้การด าเนินงานของหน่วยงาน

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับและมติ

คณะรัฐมนตรี 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

          คณะมกีิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึน้ตาม

วัตถุประสงคแ์ละผลการประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญเหมาะสม

ตามสมควรแต่การสรา้งความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

การควบคุม ให้บุคลากรอย่างไม่ทั่วถึงทุกคนโดยตรง ดังนั้น    

ต้องปรับวิธีการให้ทุกคนในคณะมสี่วนรว่มและรับทราบอย่าง

ทั่วถึงกนั 

 

 

 

 
     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

                 วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

      ๔.๑ จัดให้มรีะบบสารสนเทศและสายการรายงาน

ส าหรับการ บริหารและตัดสินใจของฝุายบริหาร 

 

 คณะมกีารจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน  

และระบบรายงานรับจ่ายเงนิบ ารุง

การศกึษาของคณาจารย์เป็นรายบุคคล 

ส าหรับใช้เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

        ๔ .๒ มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ

 ด าเนนิงานการเงนิ และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

 ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  ไว้อย่างถูกต้อง

 และเป็นปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท าและรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการด าเนินงาน การเงิน และการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับ และ มติ

คณะรัฐมนตรี ไว้อย่างถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 

        ๔.๓  มีการจัดเก็บข้อมูล /เอกสารประกอบการจา่ยเงนิ

  และการบันทึกบัญชไีว้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น

  หมวดหมู่ 

 คณะมกีารเจา้หนา้ที่จัดเก็บข้อมูล/เอกสาร

ประกอบการจา่ยเงนิและการบันทึกบัญชี

ไว้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ 

        ๔.๔  มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ

 ภายนอก ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบอย่าง

 สม่ าเสมอ 

 คณะมกีารรายงานข้อมูลทางการเงนิ ให้

ผูบ้ริหารทราบตามล าดับช้ัน และน า

รายงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะทุก ๓ เดือน 

       ๔.๕   มีระบบการตดิต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

 อย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันกาล 
 คณะมีการใชร้ะบบ E-Document (ระบบ

หนังสือเวียน อิเล็กทรอนิกส์ ) ส าหรับการ

สื่อสารภายในคณะและในมหาวิทยาลัย อีก

ทั้งมี เว็บไซด์ของคณะเป็นตัวเชื่อมในการ

ติดตอ่สื่อสาร ระหว่างบุคลากร นักศึกษา  

และประชาชน ทั้งภายในและภายนอก

อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล 

    ๔.๖   มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ

 และเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนเกี่ยวกับการ

 ควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของ การควบคุม

 ภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 

 คณะมกีารสื่อสารให้พนักงานทราบและ

เข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการ

ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการ

แก้ไข ผา่นทางประชุมหัวหน้างาน  โดยมี

ตัวแทนจากฝุายต่าง ๆ เป็นตัวแทนเข้า

การประชุม  



๔๓ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

     ๔ .๗ มีกลไกหรอืช่องทางให้บุคลากรสามารถเสนอ

 ข้อคิดเห็น  หรอืข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ

 ด าเนนิงานของ หนว่ยงาน 

 คณะมกีารจัดท าสายตรงคณบดี บนเว็บ

ไซด์ของคณะ กระดาน สนทนา และกล่อง

แสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นช่องทางรับ

ข้อคิดเห็นจากบุคลากร 

     ๔.๘   มีการรับฟังและพจิารณาข้อรอ้งเรียนจากภายนอก   คณะได้มกีาร มอบหมายหน้าที่ให้

คณะกรรมการติดตามประเมินผล

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ในการรับ

ฟังและพิจารณาข้อรอ้งเรียนจากภายนอก 

 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

  คณะมี ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่

เหมาะสมตามควรต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ และการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 
 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

              วันที ่๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

๕.  การติดตามประเมินผล 

     ๕.๑  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนนิงาน  และ

รายงาน ให้ผู้บริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 คณะมกีารเปรียบเทียบแผนและผล

การด าเนินงาน และรายงานให้

ผูบ้ริหารรับทราบเป็นลายลักษณ์อย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  อาทิเช่น การ

รายงานเปรียบเทียบผลการ

ด าเนนิงานตามโครงการเทียบกับแผน  

    ๕.๒   กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ได้มกีาร

ด าเนนิการแก้ไขอย่างทันกาล 
 คณะมกีารน าแผนด าเนนิงานประจ าปี 

เข้าที่ประชุมคณ ะทุก ๖ เดือน เพื่อ

ส าหรับติดตาม และปรับแผนการ

ด าเนนิงานได้อย่างทันกาล  เมื่อคณะ 

กรรมการประจ าคณะเห็นวา่ผลการ

ด าเนนิงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

    ๕.๓   มีการก าหนดใหม้ีการตดิตามผลในระหว่างการ  

 ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 
 คณะมกีารก าหนดให้มกีารตดิตามผล

ในระหวา่งปฏิบัติงานทุก ๓ เดือน 

    ๕.๔   มีการตดิตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ

 การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ

 สม่ าเสมอ 

 คณะมกีารตดิตามและตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายใน

ทุก ๖ เดือน 

    ๕.๕   มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมนิการ

ควบคุมด้วยตนเองและ /หรอืการประเมนิการ

ควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 คณะมกีารตดิตามประเมิ นผลการ

ปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 

    ๕.๖  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในโดยตรงต่อ

ผูบ้ริหาร 

 ผูต้รวจสอบภายในมีการรายงานผล

การประเมนิและรายงานการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อผู้บริหาร 

   ๕.๗  มีการตดิตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ

ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

 คณะมกีารตดิตามผลการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล

และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

ภายในทุกครั้ง 



๔๕ 

 

จุดท่ีควรประเมิน ความเห็น/ค้าอธิบาย 

๕.๘   มีการก าหนดใหห้นว่ยงานตอ้งรายงานต่อผู้บริหาร

 ทันที กรณีที่มกีารทุจริตหรอืสงสัยว่ามีการทุจรติ มี

 การไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ และมติ

 คณะรัฐมนตรีและมีการกระท าอื่นที่อาจมี

 ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมนีัยส าคัญ 

 

 

 

 คณะมกีารก าหนดในคู่มอื

จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะ 

สรุป/วิธีการท่ีควรปฏิบัติ 

   คณะมรีะบบการตดิตามประเมินผลการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมตามสมควร และควรมกีารจัดท าระบบการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่ างสม่ าเสมอและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

 

 
(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 



 

๔๖ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ 

    

๑.  โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด

 ไม่ด าเนนิตามแผนที่วางไว้ 

๑.  ก าหนดให้รายงานผลตดิตามการ

 ด าเนนิโครงการ/กิจกรรม รอบ ๖เดือน 

 ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอคณบดี

 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

 ประจ าคณะ  

 

- 

 

- - 

๒.  การประชุมคณะกรรมการ

 หลักสูตรยังขาดความ

 ต่อเนื่อง 

๑. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

 หลักสูตรอย่างนอ้ย ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อ

 วิเคราะหข์้อมูลการด าเนนิการด้าน

 หลักสูตรและน าผลการวิเคราะหม์า

 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 

- - - 

มจ. ๐๐๑ 



 

๔๗
 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านการด าเนินงาน     

๑ ด้านการเรียนการสอน     

 ๑.๑  อุปกรณ์การเรียนการ

  สอนไม่เพียงพอ  ช ารุด

  ไม่ทันสมัย 

๑. จัดให้มรีะบบการให้ความรูก้ารใช้

อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ผูใ้ช ้   

โดยมีการตดิตั้งขั้นตอน วธิีการใช้

อุปกรณ์อย่างละเอียดทั้งอุปกรณ์หอ้ง

ปฏิบัต ิการ และอุปกรณ์ในห้องเรยีน  

เพื่อให้การใชอุ้ปกรณ์เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง และป้องกันการช ารุด 

๒. มอบหมายหน้าที่แก่เจ้าหนา้ที่ที่

รับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์การเรียน

การสอนอย่างชัดเจน 

๓.  ตรวจสอบอุปกรณ์และรายงานผลเมื่อ

สิน้ปีงบประมาณ 

๔.  จัดท าแผนการขอใช้อุปกรณ์จากหน่วย 

งานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

 

๑. อุปกรณ์การเรียนการสอน

บางสว่นยังพบการช ารุด และ

มีไมเ่พียงพอกับความ

ต้องการใชง้าน  

  

๑. ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบอุปกรณ์

การเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง

และเป็นประจ า และรายงานผล

ต่อคณะกรรมการห้องปฏิบัติ 

การกลาง เพื่อวิเคราะหว์าง

แผนการจัดซือ้และซ่อมแซมให้

ตรงกับความต้องการใชง้าน และ

เสนอเรื่องตอ่คณะกรรม การ

ประจ าคณะ 

๒. ตรวจสอบอุปกรณ์และรายงาน

ผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณ เพื่อ

วางแผนจัดสรรงบประมาณ

รองรับการจัดซือ้อุปกรณ์การ

เรียนการสอนที่จ าเป็น 

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ / 

คณะกรรมการ 

หอ้งปฏิบัติการกลางคณะ 



 

๔๘
 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๑.๒ หอ้งปฏิบัติการยังไม่

  เป็นระเบียบ 

๑ จัดท าระเบียบการใชห้อ้งปฏิบัติการ

 และควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 

 

๑. หอ้งปฏิบัติการบางสว่นยังดูแล

ไม่ทั่วถึง  เนื่องจากเจา้หนา้ที่

ดูแลหอ้งปฏิบัติการมไีม่

เพียงพอ 

 

๑. รับเจา้หนา้ที่ดูแลห้องปฏิบัติ 

การเพิ่ม 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ / 

คณบดี 

 

 ๑.๓ ขาดการวิจัยในช้ันเรยีน 

 

๑  จัดท ากิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์จัด 

 ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

 สอน และติดตามรายงานผลงานวิจัยใน

 ช้ันเรียนหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน 

- - - 

 ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยใน 

 ช้ันเรยีนแก่คณาจารย ์และจัดท า

 กิจกรรม KM หัวข้อ “เทคนิคการท าวิจัย

 ในชั้นเรียน” เพื่อให้คณาจารย์ได้แลก 

 เปลี่ยนองค์ความรูแ้ละงานวิจัยในชั้น

 เรียนที่หลากหลาย 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 



 

๔๙ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๑.๔ ขาดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญบางรายวิชา 

๑  จัดท ากิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ 

 จัดท าสื่อการเรียนการสอน E-learning

 และติดตามสื่อการเรียนการสอน         

 E-learning หลังสิ้นสุดการด าเนินงาน 

- - - 

 ๒. สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าแผนการสอนที่

 เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง และจัดกิจกรรม 

 ให้ความรู้เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 (TQF)” ให้แกค่ณาจารยแ์ละบุคลากรที่

 เกี่ยวข้อง 

 

   

 ๑.๕ ขาดระบบการตดิตาม 

  กิจกรรมการพัฒนา 

  บูรณาการหลักสูตรและ 

  การเรียนการสอนกับ 

  บุคคล องค์การ และ  

  ชุมชนภายนอก 

 

 

๑. ก าหนดให้มีการจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง 

 และติดตามประเมินผล 

 

- 

 

- - 



 

๕๐ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๑.๖ ขาดนักศึกษาและศษิย์

  เก่าทีไ่ด้รับการประกาศ

  เกียรตคิุณยกย่องในด้าน

  วิชาการ วิชาชีพ  

  คุณธรรมจริยธรรม 

  กีฬา สุขภาพ ศลิปะและ

  วัฒนธรรม และด้าน

  สิ่งแวดล้อมในระดับชาติ 

  และนานาชาต ิ

 

๑  จัดท ากิจกรรมสนับสนุนนักศกึษา

 แขง่ขันด้านวิชาการวิชาชีพ  คุณธรรม

 จรยิธรรม  กีฬา  สุขภาพ ศลิปะและ

 วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 

๑   ยังไม่มีนักศึกษาและศษิย์เก่า

 ได้รับรางวัล 

๑. จัดท ากิจกรรมสนับสนุน

นักศึกษาแขง่ขันดา้นวิชาการ

วิชาชีพ  ฯ 

๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ

ให้แก่นักศกึษา และตดิตาม

ข่าวสารงานประกวดหรือการ

แขง่ขันตามงานต่าง ๆ ใหม้าก

ขึน้  

๓. ยกย่องนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  

หรอืสร้างช่ือเสียงในด้านต่าง ๆ

ของคณะที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 

นักศึกษาและผูพ้บเห็น โดย

วธิกีารตดิบอร์ดประกาศเชดิชู  

ยกย่องและทางเว็บไซด์ของ  

คณะ 

 

 

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ / 

รองคณบดีฝา่ยพัฒนา

นักศึกษา ฯ 

 



 

๕๑ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๑.๗ ขาดรางวัลด้าน 

  วทิยานพินธแ์ละงาน

  วิชาการของนักศึกษาที่

  ได้รับรางวัลในระดับชาติ

  หรอืระดับนานาชาติ 

๑.  จัดท ากิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษาไปน าเสนอผลงาน

วิชาการ 

๒.  เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ

ให้แก่นักศกึษา และตดิตามข่าวสาร

งานประกวดหรือการแขง่ขันในเวที

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

 

- - 

 

- 

   ๑.๘ จ านวนนักศึกษาที่

  สนใจเรียนทางดา้น

  ประมงลดลง 

๑. จัดท ากิจกรรมแนะน าและ

ประชาสัมพันธห์ลักสูตรและFisheries 

Camp เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

คณะให้เป็นที่รูจ้ักมากขึน้ 

๒. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ของคณะ  ไปยังหนว่ยงานตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 



 

๕๒ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑ 

    

๑.  โครงการ / กิจกรรมที่

 ก าหนดไม่ด าเนนิตามแผนที่

 วางไว้ 

๑.  ก าหนดให้รายงานผลตดิตามการ

 ด าเนนิโครงการ/กิจกรรมรอบ ๖ เดือน 

 ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอคณบดี

 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

 ประจ าคณะ 

 

- 

 

- - 

๒.  ขาดระบบและกลไกพัฒนา

 ทรัพยากรบุคคลด้านการ

 วิจัยทีชั่ดเจน 

๑. จัดท ากิจกรรมรวมกลุ่มวิจัยเข้มแข็ง ฯ 

 และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อพัฒนา

 ทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และ 

 ติดตาม รายงานผลการด าเนนิงานเมื่อ

 สิน้สุดโครงการ 

 

 

 

- - - 



 

๕๓
 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านการด าเนินงาน 

๒.  ด้านวิจัย 

 

 

  

 

 

 ๒.๑ ขาดการเผยแพร่ข้อมูล

  วิจัยของคณะทางสื่อ

  อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. จัดท าฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ดา้น

 งานวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิจัยปลาบึก,  

 ปลานลิ, กุ้งก้ามกรามและกุ้งฝอย, 

 สาหร่ายและแพลงตอน และกลุ่ม

 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ า   

 โดยได้รวบรวมเป็นฐานขอ้มูลศูนย์องค์

 ความรูป้ระมงแม่โจ ้เพื่อเป็นแหล่ง

 เรียนรู้ตลอดชีวติบนเว็บไซด์ของคณะ 

 

- 

 

- - 

 ๒.๒ ร้อยละของบทความ 

  วิจัยที่ได้รับการอ้างองิ 

  (Citation) ใน refereed   

  journal  หรอืในฐาน 

  ข้อมูลระดับชาติหรอื 

  นานาชาติ ต่ออาจารย์ 

  ประจ ายังมีน้อย 

๑. จัดสรรงบประมาณในการจัดท า

กิจกรรมเชญิผูเ้ชี่ยวชาญต่างประเทศ  

ให้ค าชีแ้นะโครงการและอบรมเชิง 

ปฏิบัติการงานตีพมิพ์นานาชาติที่ได้รับ

การอา้งองิในระดับชาติและนานาชาติ  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๔ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

๒. ติดตามบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างองิ 

(Citation) ใน refereed  journal และใน

 ฐานขอ้มูลระดับชาติและนานาชาติอย่าง

ต่อเนื่อง 

๓. น าวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

 ของคณะขึน้บนเว็บไซด์ของคณะ เพื่อ

 งา่ยแก่การเข้าถึงของผู้ที่สนใจและ

 ช่วยเพิ่มการอ้างองิ(Citation)ฯ งานวิจัย

 ของคณาจารย์ในคณะให้มากยิ่งขึน้ และ

 ปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- - 



 

๕๕ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ 

เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  โครงการ / กิจกรรมที่

 ก าหนดไม่ด าเนนิตามแผนที่

 วางไว้ 

๑.  ก าหนดให้รายงานผลตดิตามการ 

 ด าเนนิโครงการ/กิจกรรมรอบ ๖ เดือน 

 ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอคณบดี

 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

 ประจ าคณะ 

 

- 

 

- - 

ด้านการด าเนินงาน     

๓. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม     

 ๓.๑ หนว่ยบริการวิชาการ

  ยังขาดเอกสารเผยแพร่

  ของฐานเรียนรู้บางฐาน 

๑. จัดสรรงบประมาณในการจัดท า

 กิจกรรมพัฒนาหนว่ยบริการวิชาการ

 และวิจัยฐานเรียนรูท้างดา้นการ

 ประมง 
 

 

- - - 



 

๕๖ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๓.๒ ขั้นตอนกลไก (service 

  profile)และกระบวนการ 

  ในการเชื่อมโยงบริการ 

  วิชาการยังไม่เป็นระบบ 

๑. คณะกรรมการประจ าหนว่ยบริการ

 วิชาการของคณะ จัดท าแผนระบบ

 ขั้นตอนกลไก (service profile) และ

 กระบวนการในการเชื่อมโยงบริการ

 วิชาการ และติดตามรายงานผลเมื่อ

 สิน้สุดปีงบประมาณ 
 

- 

 

- - 

 ๓.๓  ขาดการประเมินผล

  ความพึงพอใจของ

  ผูร้ับบริการบาง 

  โครงการและรูปแบบ

  การประเมนิยังไม่เป็น 

  ไปในแนวทางเดียวกัน

  และครอบคลุมทุก

  ประเด็นตามเกณฑท์ี่

  ก าหนด 

 

 

 

๑. จัดท ากิจกรรมการประเมินและ 

 ติดตามผลในการให้บริการวิชาการ 

 โดยก าหนดรูปแบบการประเมนิผล

 ความพึงพอใจให้เป็นไปในแนวทาง

 เดียวกันและครอบคลุมประเด็นตาม

 เกณฑท์ี่ก าหนด และติดตามรายงานผล

 เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม 

- 

 

 

 

 

 

- - 



 

๕๗
 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ 

 

 

  

 

 

๑.  โครงการ / กิจกรรมที่

 ก าหนดไม่ด าเนนิตามแผนที่

 วางไว้ 

๑.  ก าหนดให้รายงานผลติดตามการ 

 ด าเนนิโครงการ/กิจกรรมรอบ ๖ เดือน 

 ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอคณบดี

 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

 ประจ าคณะ 

 

- 

 

- - 

ด้านการด าเนินงาน     

๔. ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม     

    ๔.๑ ขาดการประชาสัมพันธ์

   อย่างต่อเนื่อง 

๑. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์อย่าง

 ต่อเนื่องทั้งทางดา้นเว็บไซด์คณะ บอร์ด 

 ประชาสัมพันธ์ และผา่นทางที่ประชุม

 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของ

 คณะ และประชาสัมพันธ์การจัด

 กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

- - 

 

- 



 

๕๘
 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๔.๒ นักศึกษาบางสว่นไม่ให้

  ความรว่มมอืในการท า

  กิจกรรม 

๑. จัดท าคู่มอืบันทึกกิจกรรมประจ าตัว

นักศึกษาทุกชั้นปี 

๒. ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาอย่างตอ่เนื่อง และสรุปผล

เมื่อสิ้นปีการศกึษา 

๓. ชีแ้จงระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ใน

แตล่ะดา้นที่นักศึกษาพึงปฏิบัติอย่าง

ชัดเจน ในโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาประจ าปี  เพื่อให้นักศึกษา

ทราบเงื่อนไขต่อระเบียบ และ

ข้อบังคับของคณะอย่างถูกต้องและ

ทั่วถึงทุกชั้นปี  

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

- 

 

 



 

๕๙ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑.๑ 

 

 

  

 

 

 

 

๑.  โครงการ / กิจกรรมที่

 ก าหนดไม่ด าเนนิตามแผนที่

 วางไว้ 

๑.  ก าหนดให้รายงานผลตดิตามการ 

 ด าเนนิโครงการ/กิจกรรมรอบ ๖ เดือน 

 ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอคณบดี

 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

 ประจ าคณะ 
 

- 

 

- - 

๒.  คณะกรรมการประจ าคณะ

 เข้าร่วมประชุมนอ้ยกว่า 

 ร้อยละ 80 

๑. จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ

 ประจ าคณะ โดยผ่านการเห็นชอบจาก

 กรรมการทุกคน และด าเนนิการประชุม

 ตามแผนที่วางไว้ 
 

- 

 

- - 

๓. ขาดการจัดท าแผนพัฒนา

 ศักยภาพของผู้บริหาร 

๑. จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพของ

 ผูบ้ริหารและด าเนนิการตามแผนที่ 

 วางไว้ 

 

- 

 

- - 



 

๖๐ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

๔. ขาดการตดิตามการ

 ด าเนนิงานตามพัฒนา

 บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

  

๑. ติดตามผลการด าเนินงานและรายงาน

 ผลทุก ๖ เดือน และแจ้งให้คณะกรรม 

 การประจ าคณะรับทราบอย่างตอ่เนื่อง  

- - 

 

 

- 

๕. ขาดการก าหนดระบบและ

 กลไกในการตดิตามประเมิน 

 ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งช้ี

 และเป้าหมายตามค ารับรองฯ

 ของคณะ 

๑. ก าหนดระบบและกลไกในการตดิตาม

 ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี

 และเป้าหมายตามค ารับรองฯของคณะ 

 เป็นนโยบายและแจง้ในที่ประชุมคณะ

 กรรมการประจ าคณะ โดยด าเนินการ

 ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานรอบ 

 ๖ เดือน  ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอ

 คณบดีและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรม 

 การประจ าคณะ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- - 



 

๖๑ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

๖. อาจารย์และบุคลากร

 บางสว่นยังขาดความเข้าใจ

 และการมีส่วนร่วมในระบบ

 การประกันคุณภาพการ 

 ศกึษาของคณะ   

 

๑. จัดกิจกรรมสัมมนาการประกัน

 คุณภาพการศกึษา หัวข้อ“ระบบและ

 กลไกการประกันคุณภาพการศกึษาสู่

 การปฏิบัติ”   ให้อาจารย์และบุคลากร

 ทุกฝ่ายได้เข้าใจและมีสว่นร่วมในระบบ

 การประกันคุณภาพการศกึษาของ

 คณะมากยิ่งขึ้น  และติดตามการ

 ด าเนนิงานด้านประกันคุณภาพ

 การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

 

- 

 

- - 

๗. ขาดกระบวนการหรอืกลไก

 ทีเ่ป็นรูปธรรมในการตดิตาม

 ตรวจสอบการบริหารงาน

 ของคณะ โดยคณะกรรมการ

 ทีป่รึกษาที่มาจากภาค

 ประชาชน 

 

 

๑. ก าหนดให้มีการจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง 

 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่

 ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนติดตาม

 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะ

 อย่างเป็นระบบ 

 

 

 

 

- 

 

- - 



 

๖๒ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

๘. ขาดแผนการใชท้รัพยากร

 ภายในและภายนอกสถาบัน

 ร่วมกัน 

๑. แตง่ตัง้คณะกรรมการวิเคราะหก์ารใช้

 ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อจัดท าแผนการ 

 ใชท้รัพยากรภายในและภายนอกอย่าง

 เป็นระบบ และติดตาม รายงานผลเมื่อ

 สิน้ปีการศึกษา /งบประมาณ และ

 วิเคราะห์ผลการประหยัดการใช้

 ทรัพยากร 

 

- 

 

- - 

ด้านการด าเนินงาน     

๕. ด้านการบริหารจัดการ     

 ๕.๑  ด้านระบบe - Document     

    ๕.๑.๑. บุคลากรยัง

  ไม่ให้ความส าคัญใน

  ระบบ e - Document 

  เท่าที่ควรท าใหข้าดการ

  รับรูข้่าวสารที่ส าคัญ 

๑. สร้างความเข้าใจโดยจัดกิจกรรมการ

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการประกัน

 คุณภาพการศกึษาและการบริหาร

 จัดการหัวข้อ “การใชร้ะบบหนังสือเวียน

 อิเล็กทรอนิกส”์และประกาศเป็นโยบาย

 ให้บุคลากรใช ้ระบบ e - Document   

 

 

- - 

 

 

- 



 

๖๓
 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๕.๒  ด้านการเงนิและ 

  งบประมาณ 

    

  ๕.๒.๑  เจ้าหนา้ที่ที่ 

   รับผิดชอบงาน 

   บัญชยีังไม่ 

   เพียงพอ   

 

 

๑.  ขอต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชี    

 เพิ่ม 

๒. คณะด าเนินการจ้างนักวิชาการเงนิ

และบัญช ี เพื่อรับผิดชอบงานด้าน

บัญช ีในต าแหน่งช่ัวคราว 

- - - 

ด้านธรรมาภิบาล     

๑.  ด้านการเงนิ     

  ๑.๑ บุคลากรยังขาดความรู้

   ความเข้าใจกฎระเบียบ

   ด้านการเงนิอย่าง

   ถูกต้อง 

๑. ให้ความรู้ดา้นกฎ ระเบียบทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ของคณะ  โดยคณะได้

น าระเบียบการคลังและมหาวิทยาลัย

ขึน้บนเว็บไซด์คณะ เพื่อให้บุคลากร

สามารถเข้าไปศกึษาระเบียบต่าง ๆได้ 

 

 

 

- - 

 

- 



 

๖๔ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

๒. ด้านพัสดุ     

 ๒.๑. บุคลากรปฏิบัติตาม

  ขั้นตอนการจัดซือ้จัด

  จา้งตามระเบียบพัสดุยัง

  ไม่ถูกต้อง 

 

 

๑. ก าหนดให้เจา้หนา้ที่จัดท าขั้นตอนการ

 จัดซื้อจัดจ้างทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

๒. สนับสนุนให้ความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ

 ทางพัสดุ แก่บุคลากรทางสื่อ

 อิเล็กทรอนิกส ์ของคณะ โดยคณะได้น า

 ระเบียบการคลังและมหาวิทยาลัยขึ้น

 บนเว็บไซด์คณะ เพื่อให้บุคลากร

 สามารถเข้าไปศกึษาระเบียบได้ 

 

- - 

 

- 

๓.  ด้านบริหารงานบุคคล     

 ๓.๑ บุคลากรบางคนยัง

  ปฏิบัติหนา้ที่ที่ได้รับ

  มอบหมายไม่เต็มความ 

  สามารถ 

 

 

 

๑. ผูบ้ังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงาน

อย่างสม่ าเสมอ 

๒. มอบหมายภาระงานอย่างชัดเจน 

๓. ก าหนดให้มีการติดตามและรายงานผล

การปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 

- - - 



 

๖๕ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

๑. ด้านความปลอดภัยระบบ 

 ฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 

    

 ๑.๑ ขาดการจัดท าแผน

  แก้ไขปัญหาจาก 

  สถานการณ์ความไม่ 

  แนน่อนและภัยพิบัติที่

  อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ 

  สารสนเทศ (IT  

  Contingency Plan) 

 

๑. จัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์

 ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่อาจจะ

 เกิดขึน้กับระบบสารสนเทศ   

 (IT Contingency  Plan) 

 

 

๑. ปัญหาจากสถานการณค์วาม 

ไม่แนน่อน และภัยพิบัติอาจ  

จะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ  

(IT Contingency  Plan) 

 

๑. จัดท าและปรับปรุงแผนแก้ไข

ปัญหาจากสถานการณค์วามไม่

แนน่อน และภัยพิบัติที่อาจจะ

เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ  (IT 

Contingency Plan) ให้ครอบคลุม

และทันกับสถานการณท์ี่

เปลี่ยนแปลง และติดตาม

ประเมินผลอยู่เป็นประจ า 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ / 

งาน IT 

 ๑.๒ ขาดการจัดท าแบบ

  ประเมินประสิทธภิาพ 

  และความปลอดภัย

  ของระบบฐานขอ้มูล 

 

๑. จัดท าแบบประเมินประสทิธิภาพและ 

 ความปลอดภัยของระบบฐานขอ้มูล

 และสรุปติดตามผล 

 

 

 

 

- - - 



 

๖๖ 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

(๑) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

(๒) 

ความเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

 ๑.๓ ขาดการจัดท าแบบ

  ประเมินความพึงพอใจ

  ของผู้ใชฐ้านขอ้มูล 

๑. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ 

 ผูใ้ชฐ้านขอ้มูลและสรุปติดตามผล 

- - - 

 
 
 

  
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล  พรมยะ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 



 

 

การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

 

งาน การเบิกจ่ายเงนิ 

 

วัตถุประสงค์ของงาน 

๑. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงนิไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ถูกต้องตามระเบียบ 

๒. เพื่อให้การเบิกจา่ยเงนิถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมตขิองมหาวิทยาลัย             

ที่เกี่ยวข้อง 

๓. เพื่อให้การเบิกจา่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามกระบวนการลดรอบระยะเวลาในการ

เบิกจ่าย 

๔. เพื่อให้การเบิกจา่ยมีความถูกต้องตามระเบียบและมีหลักฐานครบถ้วนตรวจสอบได้  

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. การรับหลักฐานขอเบิก 

๒. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจา่ย 

๓. การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑. มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงนิไว้อย่างชัดเจน 

๒. มีค าสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงนิที่สอดคล้องกับระเบียบ ขอ้บังคับ 

๔. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ขอ้บังคับของทางราชการ แตย่ังไม่ครบถ้วน 

 

๖๗ 



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้้า 
 

งาน การเบิกจ่ายเงนิ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระบุปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง 
ระดับ

ความ

เสี่ยง 

กจิการการควบคุม 
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

การติดตามและ 

การประเมินผล โอกาส ผลกระท

บ 

๑.  การรับหลักฐานขอเบิก ๑.๑  การเบิกจ่ายลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตาม

รอบระยะเวลาในการเบิกจ่าย เนื่องจาก 

        -   เมื่อมีขอ้ผิดพลาด การสง่

เอกสารคืนแก้ไขล่าชา้ 

ปานกลาง 

(๓) 

 

 

น้อย 

(๒) 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 -  ก าหนดให้บันทึกวัน เดอืน ป ี        

และเวลา ที่รับเอกสาร และส่ง

เอกสารท่ีผิดพลาดให้หนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

-  แจ้งเวยีน

หลักเกณฑ์ขัน้ตอน

การปฏบัิตใิห้ทราบ 

โดยท่ัวกัน 

-  มฐีานขอ้มูล                  

ในหน่วยงาน 

ตดิตามโดยหัวหนา้งาน

คลังและพัสด/ุหัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

๒.  ตรวจสอบเอกสาร       

การเบิกจ่าย 

๒.๑  การเบิกจ่ายลา่ชา้ เอกสารการเบิก         

ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ เนื่องจาก 
          -  ข้อผิดพลาดในการตรวจ 

เนื่องจากจ านวนใบส าคัญมีปริมาณมาก

และเอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

ปานกลาง 

(๓) 

 

 

ปานกลาง 

(๓) 

 

 

สูง 

 

 

-  ก าหนดหลักเกณฑ์หรือวธีิปฏบัิติ

โดยเฉพาะแบบฟอร์มการขออนุมัติ        

เบิกเงินประเภทตา่ง ๆ ให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

-  จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ 

เกี่ยวกับระเบียบตา่ง ๆ 

-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อฝึกทักษะในการวิเคราะห์

ระเบียบข้อบังคับ 

-  แจ้งเวยีน

หลักเกณฑ์ขัน้ตอน 

การปฏบัิตใิห้ทราบ 

โดยท่ัวกัน 

-  มฐีานขอ้มูล                   

ในหน่วยงาน 

ตดิตามโดยหัวหนา้งาน

คลังและพัสด/ุหัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

๖๘
 

มจ. ๐๐๒ 



 

 

การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

 

งาน เงนิทดรองราชการ 

 

วัตถุประสงค์ของงาน 

๑. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวเงินทดรองราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และ ถูกต้อง

ตามระเบียบ 

๒. เพื่อให้การบันทึก-การควบคุม เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

๓. เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการได้มีความรูค้วามเข้าใจสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายเกี่ยวกับเงินทดรองราชการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง

ตามระเบียบ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบสัญญายืมเงินทดรองราชการและการอนุมัตกิารจา่ย 

๒. บันทึกการล้างหนี้ 

๓. การตรวจสอบลูกหนี้คงคา้ง 

๔. การเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 

๕. การบันทึกทะเบียนคุมและการรายงานยอดเงนิคงเหลอืประจ าวัน 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑. มีกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับเงินทดรองราชการไว้อย่างชัดเจน 

๒. มีค าสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการที่สอดคล้องกับระเบียบ ขอ้บังคับ 

๔. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ขอ้บังคับของทางราชการ 

๕. ไม่ได้จัดท าหนังสือเรง่รัดการคนืเงินทดรองราชการ 

๖. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

๖๙ 



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้้า 
 
 

งาน เงนิทดรองราชการ 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง 
ระดับ

ความ

เสี่ยง 

กจิการการควบคุม 
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

การติดตามและ 

การประเมินผล โอกาส ผลกระท

บ 

๑.  การตรวจสอบ

สัญญายมืเงินและ 

การอนุมัตจิ่าย 

๑.๑   ผู้ยืมเงินทดรองราชการและผู้รับผิดชอบ 

ในการใชเ้งินเป็นคนละคนกัน 

๑.๒  มกีารอนุมัตใิห้ยืมเงินทดรองราชการใหม่

โดยท่ีไม่สง่ใชเ้งินทดรองเก่า 

น้อย 

(๒) 

ปานกลาง 

(๓) 

นอ้ยมาก 

(๑) 

น้อย 

(๒) 

ต่ า 

 

ปานกลาง 

๑.๑  ก าหนดแนวปฏบัิติ

เกี่ยวกับการยืมเงินไวอ้ย่าง

ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์

อักษร 

๑.๒  จัดให้มีเจ้าหนา้ที ่

ท่ีรับผิดชอบก ากับดูแลให้เป็น 

ไปตามระเบียบและข้อบังคับ 

โดยเครง่ครัด ก่อนน าเสนอ

อนุมัตแิละการจ่าย 

-  แจ้งเวยีนหลักเกณฑ์

ขั้นตอนการปฏบัิติ 

ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

- ลงเว็บไซด์ของ

หนว่ยงาน 

 -  มฐีานขอ้มูล

ประกอบการ

ตรวจสอบ 

ตดิตามโดยหัวหนา้งาน

คลังและพัสด/ุหัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

 

๒.  บันทึกการลา้งหนี ้ ๒.๑  เอกสารการลา้งหนีไ้มต่รงกับรายการท่ี

ระบุไว้ในสัญญายมืเงิน ท าให้การบันทึกลา้งหนี ้         

ไมถู่กต้อง 

 

น้อย 

(๒) 

นอ้ยมาก 

(๑) 

ต่ า ๒.๑  ก าหนดให้ให้มกีารบันทึก

การลา้งหนีใ้ห้เป็นปัจจุบัน            

โดยการสอบทานเป็นล าดับขั้น 

แจ้งเวยีนนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และวธีิการ 

ปฏบัิตเิกี่ยวกับรับเงิน

และเก็บรักษาเงินให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตดิตามโดยหัวหนา้งาน

คลังและพัสด/ุหัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

 

มจ. ๐๐๒ 

๗
๐ 



 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
ระบุปัจจัยเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความ

เสี่ยง 
ระดับ

ความ

เสี่ยง 

กจิการการควบคุม 
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

การติดตามและ 

การประเมินผล โอกาส ผลกระท

บ 

๓.  การตรวจสอบ 

ยอดคงค้าง 

๓.๑  มยีอดลูกหนี้คา้งเกนิก าหนด 

เนื่องจากไมไ่ด้เร่งรัดตดิตามให้สง่คืน 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ปานกลาง 

 

๓.๑  ก าหนดให้มีการตรวจสอบสัญญา

ยมืเงินท่ีคา้งเกนิก าหนดและจัดท า

หนังสือเร่งรัดตดิตามหน้ีเมื่อถึงก าหนด 

แจ้งเวยีนนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และวธีิการ 

ปฏบัิตเิกี่ยวกับเงิน 

ทดรองราชการให้ 

เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

และบุคลากรผู้ยืมเงิน 

ได้ทราบถึงแนวปฏบัิต ิ

ตดิตามโดยหัวหนา้งาน

คลังและพัสด/ุหัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

 

๔  การเก็บรักษา ๔.๑  ไมไ่ด้เก็บสัญญายมืเงินท่ียังไมไ่ด้ชดใช้

เงินยมืไวอ้ย่างปลอดภัย 

น้อย 

(๒) 

สูง 

(๔) 

สูงมาก ๔.๑  ให้เก็บรักษาสัญญายมืเงินท่ียัง

ไมไ่ด้ชดใช้เงินยมืไวใ้นตู้นิรภัย 

แจ้งเวยีนนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และวิธีการ 

ปฏบัิตเิกี่ยวกับรับเงิน 

และเก็บรักษาเงินให้ 

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตดิตามโดยหัวหนา้งาน

คลังและพัสด/ุหัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

๕.  การบันทึก 

การควบคุมและการ

รายงานยอดเงิน

คงเหลอืประจ าวัน 

๕.๑  จัดท ารายงานเงินคงเหลอืประจ าวันไม่

เป็นปัจจุบัน  

ปานกลาง 

(๒) 

สูง 

(๔) 

สูงมาก ๕.๑  ก าหนดให้มีการตรวจสอบ

รายงานเงินคงเหลอืประจ าวัน ณ วันท่ี

ท ารายการเงินทดรองราชการ 

 

แจ้งเวยีนนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และ 

วธีิการปฏบัิตเิกี่ยวกับ

รับเงินและเก็บรักษา

เงินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตดิตามโดยหัวหนา้งาน

คลังและพัสด/ุหัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

๗
๑ 



 

๗
๒ 

แบบตารางประเมินความเสี่ยง 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 

ที่จะเกิด 

ผล 

กระทบ 

คะแนน 

RISK 

ระดับ 

RISK 

ระดับ RISK 

ที่ยอมรับได ้

วิธีการ

บริหาร

ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านทรัพยากร          

๑. การเงิน 

 

 

 

๑.๑ การใช้เงินไม่ตรงตามแผนที่

วางไว ้

 

๓ ๑ ๓ ปาน

กลาง 

๓ การลด

ความเสี่ยง 

๑.๑.๑  เจา้หน้าที่การเงิน

จัดท ารายงานและ

วิเคราะห์การใช้เงินตาม

รายไตรมาสเสนอ

ผู้บริหาร 
 

นักวชิาการเงินและบัญช ี

 

 

 

        ๑.๑.๒. ผู้บริหารติดตาม

การใช้เงินตามราย     

ไตรมาส และติดตามการ

ด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ให้

เป็นไปตามแผน 

 

 

 

ผู้บริหาร 

มจ. ๐๐๓ 



 

๗
๓

 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 

ที่จะเกิด 

ผล 

กระทบ 

คะแนน 

RISK 

ระดับ 

RISK 

ระดับ RISK 

ที่ยอมรับได ้

วิธีการ

บริหาร

ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๒. งบประมาณ ๒.๑ การรับนักศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว ้ ท าให้

งบประมาณที่ไดร้ับลดลง 

๓ ๒ ๖ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๒.๑.๑ ก าหนดรูปแบบ

การเรียนการสอนเพื่อ

กระตุ้นให้นักศึกษาเข้ามา

เรียนมากขึ้น 
 

รองฯวิชาการ 

        ๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเชิงรุก 

รองฯวิชาการ/

นักวชิาการศึกษา 

 

๓. ระบบ IT ๓.๑ บุคลากรขาดความเข้าใจ

การใชก้ระดาษสนทนาอย่าง

ถูกต้อง 

๓ ๒ ๖ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๓.๑.๑  จัดท าประกาศ

ขั้นตอนการใช้กระดาน

สนทนาที่ถูกต้อง 
 

หัวหน้าส านักงานคณบด/ี

เจา้หน้าที่ IT 

        ๓.๑.๒  จัดท าระบบคัด

กรองข้อมูล 
 

หัวหน้าส านักงานคณบด/ี

เจา้หน้าที่ IT 

        ๓.๑.๓  จัดระบบสรา้ง

ความเข้าใจการใช้

กระดาษสนทนาที่ถูกต้อง

แกบุ่คลากร 

 

 

หัวหน้าส านักงานคณบด/ี

เจา้หน้าที่ IT 



 

๗
๔ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 

ที่จะเกิด 

ผล 

กระทบ 

คะแนน 

RISK 

ระดับ 

RISK 

ระดับ RISK 

ที่ยอมรับได ้

วิธีการ

บริหาร

ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๔. อาคารสถานที ่

 

 

 

๔.๑  อุปกรณก์ารเรียนการสอน   

เสี่ยงต่อการสูญหาย เนื่องจาก

เจา้หน้าทีม่ไีม่เพียงพอจึงดูแลไม่ทั่วถงึ 

๑ ๔ ๔ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๔.๑.๑  จัดซื้อกล้องวงจร

ปิดตามอาคารเรยีน 

 นักวชิาการพัสด/ุ 

เจา้หน้าที่ IT 

 

๕. ครุภัณฑ์ ๕.๑ ครุภัณฑ์บางส่วนเริ่มช ารุด 

และเสื่อมสภาพ 

 
 

๓ ๔ ๑๒ สูง ๙ การลด

ความเสี่ยง 

๕.๑.๑ ตรวจสอบและ

ติดตามครุภัณฑ์การเรยีน

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการกลาง /                  

คณะกรรมการประจ าคณะ 

        ๕.๑.๒. วิเคราะห์และ

จัดท าแผนการซื้อ

ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนของ

ที่ช ารุด 

คณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการกลาง /             

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 / งานแผน ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗
๕ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 

ที่จะเกิด 

ผล 

กระทบ 

คะแนน 

RISK 

ระดับ 

RISK 

ระดับ RISK 

ที่ยอมรับได ้

วิธีการ

บริหาร

ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านยุทธศาสตร ์          

๑. ยุทธศาสตร์ ๑.๑ การวางแผนยุทธศาสตรใ์น

บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับ

เปา้หมายของคณะ 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๑.๑.๑ จัดท าแผน

ยุทธศาสตรใ์ห้สอดคล้อง

กับเป้าหมายของคณะ 
 

คณะกรรมการพัฒนา

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร ์

        ๑.๑.๒ ติดตาม ตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงานตาม  

แผนยุทธศาสตร ์อย่างน้อย

ปีละ ๒ คร้ัง 

 

คณะกรรมการพัฒนา

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์

 ท่ี ๑ :การผลติบัณฑิต

 ท่ีมมีาตรฐาน และ

 คุณภาพตามความ

 ต้องการของประเทศ 

 

๒.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๓ ๒ ๖ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๒.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานทุกราย

ไตรมาส 

รองฯวิชาการ/  

รอง ฯ พัฒนานักศึกษา/ 

รองฯวางแผน / 

งานแผน ฯ 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์

 ท่ี ๒ :ความเป็นเลิศด้าน 

 การวิจัยและนวัตกรรม 

๓.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

๓ การลด

ความเสี่ยง 

๓.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงานทุกราย

ไตรมาส 

คณะกรรมการวิจัย/  

รองฯวางแผน / 

งานแผน ฯ 



 

๗
๖ 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 

ที่จะเกิด 

ผล 

กระทบ 

คะแนน 

RISK 

ระดับ 

RISK 

ระดับ RISK 

ที่ยอมรับได ้

วิธีการ

บริหาร

ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์

 ท่ี ๓:การบูรณาการ

 องค์ความรู้ท่ีเพิ่ม

 ศักยภาพและขีด

 สมรรถนะของชุมชน 

 

๔.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

๓ การลด

ความเสี่ยง 

๔.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานทุกราย

ไตรมาส 

คณะกรรมการหน่วย

บรกิารวิชาการ/  

รองฯวางแผน / 

งานแผน ฯ 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์

 ท่ี ๔ :การด้ารง

 ศิลปวัฒนธรรมและ

 รักษาระบบนิเวศของ 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

๕.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๓ ๑ ๓ ปาน

กลาง 

๓ การลด

ความเสี่ยง 

๕.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบ

ผลการด าเนินงานทุกราย

ไตรมาส 

คณะกรรมการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/  

รองฯวางแผน / 

งานแผน ฯ 

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์

 ท่ี ๕ :การบริหาร

 จัดการท่ีมปีระสทิธ ิ

 ภาพโดยยึดหลัก 

 ธรรมาภิบาล 

 

 

๖.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

 

 

 

๒ ๒ ๔ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๖.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงานทุกราย 

ไตรมาส 

คณบดี/  

รองฯวางแผน / 

งานแผน ฯ 



 

๗
๗

 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 

ที่จะเกิด 

ผล 

กระทบ 

คะแนน 

RISK 

ระดับ 

RISK 

ระดับ RISK 

ที่ยอมรับได ้

วิธีการ

บริหาร

ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการปฏิบัติงาน          

๑. กระบวนการบริหาร

จัดการ 

๑.๑ บุคลากรยังไม่สามารถ

ท างานแทนกันได ้ในบางงาน 

 

๓ ๓ ๙ สูง ๕ การลด

ความเสี่ยง 

๑.๑.๑ จัดท าขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของแต่ละงาน 

 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

๒. ระบบงาน ๒.๑ การเรียนการสอนไม่เป็นไป

ตามแผนการสอนที่ก าหนดไว ้

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๒.๑.๑ จัดท าประกาศ

ระเบียบแนวปฏิบัติการ

เรียนการสอนให้

คณาจารย์และนักศึกษา

ทราบอย่างทั่วถงึ 
 

รองฯวิชาการ/  

 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

        ๒.๑.๒ ติดตาม ควบคุม 

และตรวจสอบอย่าง

เครง่ครัด  

 

รองฯวิชาการ/  

 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

๓. ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๓.๑ บุคลากรบางส่วนยังขาด

ความเข้าใจตัวบ่งชี้ในระบบ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 

๓ ๒ ๖ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๓.๑.๑ สรา้งความเข้าใจ

แกบุ่คลากรในระบบ

ประกันคุณภาพ ปีการ 

ศึกษา ๒๕๕๓ 

 

 

รองฯวางแผน / 

งานแผน ฯ 



 

๗
๘

 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 

โอกาส 

ที่จะเกิด 

ผล 

กระทบ 

คะแนน 

RISK 

ระดับ 

RISK 

ระดับ RISK 

ที่ยอมรับได ้

วิธีการ

บริหาร

ความเสี่ยง 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล         

๑. ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

๑.๑ บุคลากรเสี่ยงต่อการโดน

สารเคมีที่เป็นอันตรายระหว่าง

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

๒ ๓ ๖ ปาน

กลาง 

๔ การลด

ความเสี่ยง 

๑.๑.๑ ปรับปรุงห้อง

อาบน้ ารองรับ เพื่อใช้

ช าระร่างกายเมื่อถูก

สารเคมี 
 

คณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการกลาง 

๒. จรรยาบรรณของ

บุคลากร 

๒.๑ คณาจารย์และบุคลากรยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจใน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ฯ 

๓ ๓ ๙ สูง ๕ การลด

ความเสี่ยง 

๒.๑.๑ จัดท าคู่มือ

จรรยาบรรณแจก

คณาจารย์และบุคลากร 
 

คณะกรรมการ

จรรยาบรรณอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

        ๒.๑.๒ จัดกจิกรรมให้

ความรู้ความเข้าใจด้าน

จรรยาบรรณของ

คณาจารย์และบุคลากร

อย่างถูกต้อง และทั่วถงึ 
 

คณะกรรมการ        

จรรยาบรรณอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

        ๒.๑.๓ ติดตามก ากับ 

ควบคุม ดูแลด้าน

จรรยาบรรณของ

คณาจารย์และบุคลากร

อย่างเครง่ครัด 

คณะกรรมการ

จรรยาบรรณอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

 



 

๗
๙ 

แผนการบรหิารความเสี่ยง 

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ความเสี่ยง 

 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

(๒) 

ระดับ

ความส้าคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 

กับปัจจัยเสี่ยง 

(๔) 

ก้าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

(๖) 

ด้านทรัพยากร      

๑. การเงิน 

 

๑.๑ การใช้เงินไม่ตรงตามแผน

ที่วางไว ้

 

๓ ๑.๑.๑  เจา้หน้าที่การเงินจัดท ารายงาน

และวิเคราะห์การใช้เงินตามรายไตรมาส

เสนอผู้บรหิาร 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

นักวชิาการเงินและบัญช ี

 
 

 

   ๑.๑.๒. ผู้บริหารติดตามการใชเ้งินตาม

รายไตรมาส และติดตามการด าเนิน

โครงการที่ตั้งไว้ให้เป็นไปตามแผน 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

ผู้บริหาร 
 

๒. งบประมาณ ๒.๑ การรับนักศึกษาไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้  ท าให้

งบประมาณที่ได้รับลดลง 

๖ ๒.๑.๑ ก าหนดรูปแบบการเรียนการ

สอนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ามาเรียน

มากขึ้น 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

รองฯวิชาการ 
 

   ๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

รองฯวิชาการ / นักวชิาการศึกษา 

 

 

มจ. ๐๐๔ 



 

๘
๐ 

ความเสี่ยง 

 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

(๒) 

ระดับ

ความส้าคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 

กับปัจจัยเสี่ยง 

(๔) 

ก้าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

(๖) 

๓. ระบบ IT ๓.๑ บุคลากรขาดความเข้าใจ

การใช้กระดาษสนทนาอย่าง

ถูกต้อง 

๖ ๓.๑.๑  จัดท าประกาศขั้นตอนการใช้

กระดานสนทนาที่ถูกต้อง 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี/ 

เจา้หน้าที่ IT 
 

 

   ๓.๑.๒  จัดท าระบบคัดกรองข้อมูล 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี/ 

เจา้หน้าที่ IT 
 

 

   ๓.๑.๓  จัดระบบสรา้งความเข้าใจการ

ใช้กระดาษสนทนาที่ถูกต้องแกบุ่คลากร 

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี/ 

เจา้หน้าที่ IT 

 

๔. อาคารสถานที ่

 

 

 

๔.๑  อุปกรณก์ารเรียนการสอน   

เสี่ยงต่อการสูญหาย เนื่องจาก

เจา้หน้าที่มีไม่เพียงพอจึงดูแลไม่

ทั่วถงึ 

๔ ๔.๑.๑  จัดซื้อกล้องวงจรปดิตามอาคาร

เรียน 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

นักวชิาการพัสด ุ/ 

เจา้หน้าที่ IT 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘
๑ 

ความเสี่ยง 

 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

(๒) 

ระดับ

ความส้าคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 

กับปัจจัยเสี่ยง 

(๔) 

ก้าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

(๖) 

๕. ครุภัณฑ์ ๕.๑ ครุภัณฑ์บางส่วนเริ่ม

ช ารุด และเสื่อมสภาพ 

 
 

๑๒ ๕.๑.๑ ตรวจสอบและติดตามครุภัณฑ์

การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

 คณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง /                  

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 

   ๕.๑.๒. วิเคราะห์และจัดท าแผนการซื้อ

ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนของที่ช ารุด 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง /             

คณะกรรมการประจ าคณะ /  

งานแผน ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘
๒

 

ความเสี่ยง 

 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

(๒) 

ระดับ

ความส้าคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 

กับปัจจัยเสี่ยง 

(๔) 

ก้าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

(๖) 

ด้านยุทธศาสตร ์      

๑. ยุทธศาสตร์ ๑.๑ การวางแผนยุทธศาสตร์

ในบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับ

เปา้หมายของคณะ 

๖ ๑.๑.๑ จัดท าแผนยุทธศาสตรใ์ห้

สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร ์
 

 

   ๑.๑.๒ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ

ด าเนินงานตาม  แผนยุทธศาสตร ์อย่าง

น้อยปีละ ๒ คร้ัง 

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการพัฒนาวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร ์

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 :การผลติบัณฑิตที่มี

 มาตรฐาน และคุณภาพ 

 ตามความต้องการของ

 ประเทศ 

 

๒.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน 

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๖ ๒.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานทุกรายไตรมาส 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

รองฯวิชาการ /  

รอง ฯ พัฒนานักศึกษา / 

รองฯวางแผน / งานแผน ฯ 

 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  

 :ความเป็นเลิศด้านการ

 วิจัยและนวัตกรรม 

 

๓.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน 

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๔ ๓.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ

ด าเนินงานทุกรายไตรมาส 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการวิจัย /  

รองฯวางแผน / งานแผน ฯ 

 



 

๘
๓

 

ความเสี่ยง 

 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

(๒) 

ระดับ

ความส้าคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 

กับปัจจัยเสี่ยง 

(๔) 

ก้าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

(๖) 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 :การบูรณาการองค์

 ความรู้ท่ีเพิ่ม ศักยภาพ

 และขีดสมรรถนะของ

 ชุมชน 

 

๔.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน 

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๔ ๔.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานทุกรายไตรมาส 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการหน่วยบริการวชิาการ /  

รองฯวางแผน / งานแผน ฯ 

 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

  :การด้ารงศิลปวัฒนธรรม 

 และรักษาระบบนิเวศของ 

 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

๕.๑ ผลการด าเนินงานบางส่วน 

ไม่ตรงตามยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

๓ ๕.๑.๑ ติดตาม ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานทุกรายไตรมาส 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม/  

รองฯวางแผน / งานแผน ฯ 

 

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

 :การบริหารจัดการที่มี

 ประสทิธิภาพโดยยึด 

 หลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

๖.๑ ผลการด าเนินงาน

บางส่วนไม่ตรงตาม

ยุทธศาสตรท์ี่วางไว ้

 

 

 

๔ ๖.๑.๑. ติดตาม ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานทุกราย ไตรมาส 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณบดี / รองฯวางแผน / งานแผน ฯ 
 



 

๘
๔

 

ความเสี่ยง 

 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

(๒) 

ระดับ

ความส้าคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 

กับปัจจัยเสี่ยง 

(๔) 

ก้าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

(๖) 

ด้านการปฏิบัติงาน      

๑. กระบวนการบริหาร

จัดการ 

๑.๑ บุคลากรยังไม่สามารถ

ท างานแทนกันได ้ในบางงาน 

 

๙ ๑.๑.๑ จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

แต่ละงาน 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

 หัวหน้าส านักงานคณบด ี
 

๒. ระบบงาน ๒.๑ การเรียนการสอนไม่

เป็นไปตามแผนการสอนที่

ก าหนดไว ้

๖ ๒.๑.๑ จัดท าประกาศระเบียบแนว

ปฏิบัติการเรยีนการสอนให้คณาจารย์

และนักศึกษาทราบอย่างทั่วถงึ 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

รองฯวิชาการ/  

 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

   ๒.๑.๒ ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ

อย่างเครง่ครัด  

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

รองฯวิชาการ/  

 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

 

๓. ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๓.๑ บุคลากรบางส่วนยังขาด

ความเข้าใจตัวบ่งชี้ในระบบ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 

 

 

 

 

๖ ๓.๑.๑ สรา้งความเข้าใจแก่บุคลากรใน

ระบบประกันคุณภาพ ปีการ ศึกษา 

๒๕๕๓ 

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

รองฯวางแผน /งานแผน ฯ 
 



 

๘
๕

 

ความเสี่ยง 

 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

(๒) 

ระดับ

ความส้าคัญ 

(๓) 

วิธีการในการจัดการ 

กับปัจจัยเสี่ยง 

(๔) 

ก้าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

(๖) 

ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล     

๑. ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑.๑ บุคลากรเสี่ยงต่อการโดน

สารเคมีที่เป็นอันตรายระหว่าง

ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

 

๖ ๑.๑.๑ ปรับปรุงห้องอาบน้ ารองรับ เพื่อ

ใช้ช าระร่างกายเมื่อถูกสารเคม ี
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง 
 

๒. จรรยาบรรณของ

บุคลากร 

๒.๑ คณาจารย์และบุคลากรยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจใน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ฯ 

๙ ๒.๑.๑ จัดท าคู่มือจรรยาบรรณแจก

คณาจารย์และบุคลากร 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 

   ๒.๑.๒ จัดกจิกรรมให้ความรูค้วาม

เข้าใจด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์

และบุคลากรอย่างถูกต้องและทั่วถงึ 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 

   ๒.๑.๓ ติดตามก ากับ ควบคุม  ดูแล

ด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และ

บุคลากรอย่างเครง่ครัด 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 



๘๖ 

แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร 

ส าหรับผู้บริหาร 

 

ค าชี้แจง  :  แบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่จัดท าขึน้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ในการประเมินผล

ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึน้ภายในหน่วยงาน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามชุดนี ้จะมีการ

รวบรวมและน าไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิท ธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้การ

ด าเนินงานของหน่วยงานสามารถบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้   

 แบบสอบถามนีเ้ป็นการประเมินการควบคุมภายในด้านการบรหิาร ซึ่งครอบคลุมถึงพันธกจิ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 

รายการ 
ม/ี 

ใช่ 

ม/ีใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๑. พันธกจิ (Mission) 

  ๑.๑ วัตถุประสงค์ (Goal) 

    ๑.๑.๑  หน่วยงานมีการก าหนดพันธกจิเป็นลายลักษณ์

อักษร 

    ๑.๑.๒  พันธกจิที่ก าหนดดังกล่าวมีความชัดเจน 

กะทัดรัดเข้าใจง่าย และปฏิบัติได ้

    ๑.๑.๓  พันธกจิที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับภารกจิ

ของหน่วยงานที่ก ากับดูแล (กระทรวง/สกอ./มหาวิทยาลัย) 

    ๑.๑.๔  มีการประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบพันธกจิ

ขององคก์ร 

    ๑.๑.๕  ฝ่ายบรหิารมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์

และเปา้หมายการด าเนินงานขององคก์ร 

    ๑.๑.๖  วตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายที่ก าหนดสามารถ

วัดผลส าเร็จได ้

    ๑.๑.๗  วัตถุประสงคข์องการด าเนินงานมีการแบง่ออก 

เป็นวัตถุประสงคย์่อยในระดับกจิกรรม หรือส่วนงานย่อย 
 

สรุปผลการประเมินวัตถุประสงค์หลัก (Goal) 
 

    เหมาะสม 

    ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง........................................ 

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

ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม................................ 

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

. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

มจ. ๐๐๕ 



๘๗ 

รายการ 
ม/ี 

ใช่ 

มี/ใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๑.๒  การวางแผน (Planning) 

    ๑.๒.๑   ฝ่ายบรหิารมีการจัดท าแผนการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายที่ก าหนด 

   ๑.๒.๒   แผนการด าเนินงานมีการก าหนดวัตถุประสงค ์

เปา้หมาย วิธีการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร ทั้ง

งบประมาณ อัตราก าลัง และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

  ๑.๒.๓  มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติ

ตามแผนรับทราบ 

  ๑.๒.๔   มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ

ด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที ่

 

 สรุปผลการประเมินการวางแผน (Planning) 

    เหมาะสม 

    ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

    ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

 

๑.๓  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

   ๑.๓.๑  มีการประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงคก์าร

ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

   ๑.๓.๒  มีการเปรียบเทียบผลการใช้จา่ยเงินจรงิกับ

งบประมาณและสรุปสาเหตุของความแตกต่างของจ านวน

เงินที่ใชจ้่ายจรงิกับงบประมาณ 

   ๑.๓.๓  มีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ การประเมินมี

ความน่าเชื่อถอื และตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด 

   ๑.๓.๔  การติดตามประเมินผลมีการด าเนินการใน

ช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม 

   ๑.๓.๕  มีการสื่อสารผลการประเมินให้บุคลากรที่

รับผดิชอบทราบและแกไ้ขปรับปรุงการด าเนินงาน 

   ๑.๓.๖  มีการทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงคก์าร

ด าเนินงาน แผน และกระบวนการด าเนินงานตามค ารอ้งขอ

ของบุคลากรที่รับผิดชอบ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

   



๘๘ 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

มี/ใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

 ๑.๓.๗  ฝ่ายบรหิารมีการติดตามผลเพื่อให้ความมั่นใจ

ว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามที่ก าหนดไว ้

   ๑.๓.๘   หน่วยงานมีการตรวจสอบหรือสอบทานที่เป็น

อิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

   ๑.๓.๙  มีการรายงานผลการตรวจสอบหรอืสอบทาน

อย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร 
 

สรุปผลการประเมินการติดตามประเมินผล 

(Monitoring) 

      เหมาะสม 

      ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

     ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

 

สรุป : ผลการประเมินพันธกจิ 

           จากขอ้สรุป ๑.๑, ๑.๒ และ ๑.๓ หน่วยงานมีการ

ควบคุมที่เพียงพอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานมีการ

ด าเนินการตามพันธกจิที่ก าหนดไวทุ้กขัน้ตอน 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

ม/ีใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๒.  กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

  ๒.๑ ประสทิธผิล (Effectiveness) 

    ๒.๑.๑  ฝ่ายบรหิารมีการพจิารณาก าหนดกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจ 

    ๒.๑.๒  ฝ่ายบรหิารมีการประเมินประสิทธิผลของ

กระบวนการปฏิบัติงาน 

   ๒.๑.๓  ในอดีตที่ผ่านมาผลการด าเนินงานในระดับ

ผลผลิต(Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) จากกระบวนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงคแ์ละ

เปา้หมายที่ก าหนด 

   ๒.๑.๔  ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล

ของการปฏิบัติ ได้มีการน าไปปฏิบัติอย่างจรงิจัง 

   ๒.๑.๕  กระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญมีการจัดท าเป็น

เอกสารในรูปแบบที่สามารถแกไ้ขปรับปรุงได้ง่าย 

  ๒.๑.๖  เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานเป็น

ปัจจุบัน  (up –to-date) 

 

สรุปผลการประเมินประสทิธผิล (Effectiveness) 

     เหมาะสม 

    ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

    ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 

           ในข้อ ๒.๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญไม่มี

รูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถปรับปรุงแกไ้ขที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องควรสร้างรูปแบบที่ทุกหน่วยงานสามารถน าไปใช้ได้

เหมือนกัน และสรา้งความเข้าใจในการจัดท าเอกสารคู่มือที่

ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติไม่ซ้ าซ้อนคลุมเครอืให้หน่วยงาน

น าไปเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัตงิานต่อไป 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

ม/ีใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

  ๒.๒  ประสทิธภิาพ (Efficiency) 

   ๒.๒.๑ ฝ่ายบรหิารมีการติดตามประเมินผลเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน 

   ๒.๒.๒  ในอดีตที่ผ่านมามีการค านวณต้นทุนของแต่

ละกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

   ๒.๒.๓  มีการเปรียบเทียบต้นทุนการด าเนินงานกับ

ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ 

  ๒.๒.๔  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพได้รับในเวลาที่เหมาะสมต่อการน ามาปรับปรุง

แกไ้ข 

    ๒.๒.๕  ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
 

  สรุปผลการประเมินประสทิธภิาพ (Efficiency) 

       เหมาะสม 

      ควรแก้ไขปรับปรุงข้อ ๒.๒.๔ หน่วยงานไม่มีการ

ค านวณต้นทุนของแต่ละกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ

มหาวิทยาลัยควรด าเนินการให้ชัดเจนและสรา้งความเข้าใจ

กับหน่วยงานในการค านวณต้นทุนว่าควรท าอย่างไร หลังจาก

นั้นจึงให้ด าเนินการตามข้อ ๒.๒.๓  ต่อไป 

      ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่อง : 

            การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานได้

น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ และ

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการของหน่วยงานมาปรับปรุงแกไ้ข

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ในแต่ละด้าน 
 

สรุป : กระบวนการปฏิบัติงาน 

จากขอ้สรุป ๒.๑ และ ๒.๒ หน่วยงานยังขาดการควบคุมการ

ปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ครอบคลุมใน 

ทุกกระบวนการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และจะหา

แนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



๙๑ 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

มี/ใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช่ 

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๓.  ทรัพยากร (Resources) 

              ทรัพยากรในที่นี้รวมถึงทรัพยากรที่พร้อมจะน าไปใช้

ในกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น ความช านาญและ

ความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ ์ระบบ

สารสนเทศและเงินงบประมาณที่ได้รับ 

 ๓.๑  การจัดสรรทรัพยากร (Allocation Resources) 

   ๓.๑.๑  ทรัพยากรที่มีของหน่วยงานได้รับการ

จัดสรรให้กับกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด 

   ๓.๑.๒  ทรัพยากรที่มีการใชป้ระโยชน์น้อยได้รับ

การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ 

   ๓.๑.๓  มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค ์        

การด าเนินงาน 

   ๓.๑.๔  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้หน่วยงาน

บรรลุผลที่ดีที่สุดในการสรา้งความสมดุลระหว่างประสิทธิผล

กับประสิทธิภาพได้ถือหลักปฏิบัติสม่ าเสมอ 

 

สรุปผลการประเมินจัดสรรทรัพยากร (Allocation 

Resources) 

     เหมาะสม(ในบางส่วน) 

     ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง: การจัดสรรทรัพยากรที่

ได้รับไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน เช่น บุคลากรที่

ได้รับการจัดสรร มีความรูค้วามสามารถ ความช านาญ ไม่ตรง

กับความต้องการ มีความซ้ าซอ้นกันในสายวิชาการ ท าให้

หน่วยงานบรหิารจัดการมีอุปสรรค หน่วยงานขาดความเชื่อมั่น 

ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

   ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ……………………..  

ว่าจะต้องปฏิบัติๆ ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือสูงกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



๙๒ 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

ม/ีใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

  ๓.๒  ประสทิธผิลของการใช้ทรัพยากร (Effective Use of 

Resources) 

   ๓.๒.๒  มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร

แต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

 ๓.๒.๒  กรณีผลการด าเนินงานต่ ากวา่เปา้หมายที่

ก าหนดมีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

 ๓.๒.๓   บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

 ๓.๒.๔  มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากรใน

การ ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 ๓.๒.๕  มีวิธีการจูงใจให้บุคลากรให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 

   ๓.๒.๖  มีการบ ารุงรักษาอุปกรณแ์ละเครื่องมือหลัก

อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

   ๓.๒.๗  มีการประเมินผลระบบสารสนเทศของ

หน่วยงานเป็นครัง้คราว เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการประเมินประสทิธผิลของการใช้ทรัพยากร  

(Effective Use of Resources) 

      เหมาะสม  

      ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

       ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

สรุป : ทรัพยากร 

จากขอ้สรุป ๓.๑ และ ๓.๒ หน่วยงานมีการควบคุมทีย่ังต้องปรับปรุง

แกไ้ขหลายส่วนในด้านการจัดสรรทรัพยากรทีไ่ด้รับการจัดสรรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงกับความต้องการและความจ าเป็น

ในการให้บริการด้านการเรียนการสอนทั้งทรัพยากรบุคคล และ

เครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถ

ด าเนินการได้เองขึน้อยู่กับตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เกดิจากปัจจัยและ

สภาพแวดล้อมภายนอกยากแก่การควบคุม  ส่วนปัจจัยภายใน

หนว่ยงานได้ด าเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้และด าเนินการปรับปรุง

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๓ 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

มี/ใช่ 

แต่ต้อง

ปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๔. สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน (Operating Environment) 

  ๔.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ

มาตรฐานท่ีก าหนด (Compliance) 

   ๔.๑.๑  มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ

มาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

  ๔.๑.๒  มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับและมาตรฐานที่ก าหนด 

   ๔.๑.๓  มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และมาตรฐานท่ีก าหนด (Compliance) 

     เหมาะสม 

     ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง…………………..……………… 

………………………………………………………………………………………… 

     ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

......…………….………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

ม/ีใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๔.๒ ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 

(Compatibility)  

   ๔.๒.๑  มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี

นัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตของหน่วยงาน    

(เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกจิ ด้าน

เทคโนโลยีและการออกกฎระเบยีบใหม่ ๆ) 

   ๔.๒.๒  มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรอื

ลดผลกระทบที่จะเกดิขึน้จากปัจจัยภายนอก 

 

สรุปผลการประเมินความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม           

การด าเนินงาน (Compatibility)  

      เหมาะสม 

      ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

      ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

 

สรุป  : สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 

          จากขอ้สรุป ๔.๑ และ ๔.๒ หน่วยงานมีการ

ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยโดย

เครง่ครัด และยึดหลักในการบรหิารจัดการโดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล  เพื่อใหค้วามมั่นใจว่า หน่วยงานมีการ

ด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยค านึงถึง

กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององคก์ร และมีการวาง

แผนการด าเนินงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่องในสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกจิ ด้านเทคโนโลย ีและการออก

กฎระเบียบใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงตามนโยบายเศรษฐกจิ สังคมของโลกใน

ปัจจุบัน 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 



๙๕ 

 

แบบสอบถามการประเมินผลวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 

ส าหรับบุคลากร 

ค าชี้แจง  : แบบสอบถามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน จัดท าโดยมีวัตถุประสง คเ์พื่อใช้เป็นข้อมูล ในการ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่าการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารและบุคลากร ในหน่วยงานรว่มกัน

ก าหนดขึน้นั้น สามารถสรา้งความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสม ผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ ตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด

ไว้ และเพื่อให้ได้ขอ้มูลดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผู้ตอบแบบสอบถามให้ขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

แบบสอบถามนีเ้ป็นการประเมินผลเก่ียวกับวั ตถุประสงคข์องการควบคุมภายใน ประกอบด้วยกัน ๓ ด้าน  

ดังนี้ 

๑. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

๒. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และรายงานการเงิน 

๓. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

รายการ 
ม/ี 

ใช่ 

ม/ีใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๑. ความมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการด าเนินงาน 

   ๑.๑   การวางแผน 

    ๑.๑.๑  การวางแผนมีความสอดคล้องกับนโยบาย

ของผู้บริหาร 

    ๑.๑.๒  การจัดท าแผนมีความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี ้

              - การก าหนดวัตถุประสงค ์

              - วิธีการด าเนินการ 

              - การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู ่

              - ระยะเวลา 

              - งบประมาณ 

   ๑.๑.๓  การมีส่วนร่วมในการวางแผนระหว่าง

ผู้บริหาร และเจา้หน้าที่หรอืผู้ที่เก่ียวข้อง 

  ๑.๒   การปฏิบัติงาน 

   ๑.๒.๑  ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึน้

ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 

   ๑.๒.๒  ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดขึน้มีความ

เพยีงพอ และเหมาะสม 

   ๑.๒.๓  การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุม

ภายในที่ก าหนดขึน้ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

 

มจ. ๐๐๖ 



๙๖ 

 

รายการ 
ม/ี 

ใช่ 

ม/ีใช่ 

แต่ต้อง

ปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

 ๑.๒.๔  การปฏิบัติงานมีการประสานความร่วมมือ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

   ๑.๒.๕  แนวทางหรือคูม่ือหรือวิธีการปฏิบัติงานมีการ

ก าหนดเป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างชัดเจน 

   ๑.๒.๖  แนวทางหรือคูม่ือหรือวิธีปฏิบัติงานมีการ

ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณใ์น

ปัจจุบัน 

   ๑.๒.๗  การแบง่หน้าที่การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

แผนที่วางไว้อย่างเหมาะสม 

   ๑.๒.๘  เจา้หน้าที่มีความเข้าใจระบบและวิธีการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

   ๑.๒.๙  เจา้หน้าทีไ่ด้รับมอบหมายงานตรงตามความรู้

ความสามารถที่มีอยู ่

   ๑.๒.๑๐  เจา้หน้าที่ใชค้วามรู้และความสามารถใน

การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที ่

   ๑.๒.๑๑  เจา้หน้าที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

   ๑.๒.๑๒  เจา้หน้าที่มีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

   ๑.๒.๑๓  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว ้
 

สรุปผลการประเมินความมีประสิทธภิาพประสทิธผิลของ 

การด าเนินงาน 

      เหมาะสม 

     ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

    ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



๙๗ 

 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

มี/ใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๒. ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานการเงิน 

   ๒.๑  การบันทึกรายการข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วย

ความถูกต้องครบถว้นและเป็นปัจจุบัน 

   ๒.๒  รายงานหรือเอกสารขอ้มูลส าคัญมีการลงนาม

แสดงผู้จัดท าและผู้อนุมัติทุกคร้ัง  

 ๒.๓  รายงานต่างๆ ที่จัดท าขึน้มีความคุม้ค่ากับเวลา

และคา่ใช้จา่ยที่เสียไป 

 ๒.๔  รายงานต่าง ๆ ที่จัดท าขึน้ตรงตามความต้องการ

และทันต่อเวลา 

 ๒.๕  ระบบสารสนเทศได้รับการน าไปใช้ให้เกดิ

ประโยชน์อย่างคุม้ค่า 

 ๒.๖  การเขา้ถงึและการเรียกใช้ขอ้มูลมีระบบรักษา

ความปลอดภัยที่ด ี  

 ๒.๗  ข้อมูลระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกันมีการสอบยัน 

ความถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 
 

สรุปผลการประเมินความเชื่อถือได้ของข้อมูลและ

รายงานการเงิน 

      เหมาะสม 

      ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

     ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



๙๘ 

 

รายการ 
มี/ 

ใช่ 

มี/ใช่ 

แต่ต้องปรับปรุง 

ไม่มี/ 

ไม่ใช ่

ค าอธบิาย 

เพิ่มเติม 

๓. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.๑  เจา้หน้าที่มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็น

อย่างด ี

   ๓.๒  การก าหนดมาตรการส่งเสรมิให้เกดิทัศนคติที่ดี

ต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบยีบและข้อบังคับที่

เก่ียวข้องมีความเหมาะสม 

   ๓.๓  การก าหนดมาตรการหรอืบทลงโทษส าหรับ

เจา้หน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่

เก่ียวข้อง มีความชัดเจนและเป็นธรรม 

   ๓.๔  การก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความ

เครง่ครัด 

 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

        เหมาะสม 

        ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่อง

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

        ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

 



 

๙๙ 

การประเมินผลการควบคุมภายใน (สิ้นปีงบประมาณ) 

 

งานด้านการบรหิารจัดการ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มอียู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) 

ฝ่ายบริหารมกีารประเมินประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการปฏบัิตงิานในแต่ละ

ขั้นตอนตามแผนงานท่ีได้วางไว้ แต่

เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการปฏบัิตงิานหลาย

อย่างเกิดจากความไมช่ัดเจนในนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และการก าหนดทิศทาง

ท่ีไม่แน่นอน ท าให้หนว่ยงานเกิดความ

สับสนในการปฏบัิตงิาน ท าให้งานท่ีปฏบัิติ

บางอย่างไม่ด าเนนิไปตามแผนท่ีได้วางไว้ 

และบางอย่างก็ไมไ่ด้ถูกก าหนดไวใ้นแผน 

การปฏบัิตงิานมาก่อน 

 

๑. มอบหมายงานให้แต่ละฝ่าย

ท าตามกรอบภาระงานของแต่

ละต าแหนง่งานอย่างถูกต้อง

ชัดเจน และมีก าหนดระยะ 

เวลาของงานท่ีมอบหมาย 

๒.จัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูโ่ดย

บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อนักศกึษาและ

หนว่ยงาน เชน่ วัสดุครุภัณฑ์

ด้านการเรียนการสอน/การ

จัดสรรงบประมาณเรียงล าดับ

ความส าคัญของงาน /จัดสรร

ทรัพยากรบุคคลที่มอียู่ให้

สามารถปฏบัิตงิานได้หลาย

ด้านและมีการประสานงานกับ

หนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๑.งานท่ีได้รับมอบหมายบาง

ชิ้นงานไม่สามารถเสร็จสิ้นตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด เนื่องจากมี

ภาระงานที่มากเกินไป 

๒.ทรัพยากรท่ีจัดสรรให้ไม่

เพยีงพอต่อจ านวนนักศกึษา 

ท าให้นักศกึษาบางกลุ่มไม่ได้รับ

ประโยชนจ์ากการใชท้รัพยากร 

๓.หนว่ยงานไม่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณด้าน

ครุภัณฑ์การเรียนการสอนซึ่งมี

ราคาแพง จึงเป็นอุปสรรคต่อ

การบริหารจัดการครุภัณฑ์ท่ีมี

อยู่ก็มอีายุการใช้งานนาน ท า

ให้ประสิทธิภาพการใช้งาน

ลดลง 

 

๑.บุคลากรมภีาระงาน

รับผิดชอบมากเกินไปท าให้งาน

ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ 

๒.ประสิทธิภาพของงานลดลง 

๓.นักศกึษาได้รับความรู้ไม่

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

 

 

๑.จัดหาบุคลากรเพิ่มให้

เหมาะสมและสมดุลกับภาระ

งานท่ีมีอยู ่

๒.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการ

ศกึษาให้เพยีงพอ โดยใชแ้หลง่

ทุนอ่ืน 

๓.น าปัญหาอุปสรรคการ

ปฏบัิตงิานเสนอผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยเพื่อหาแนว

ทางแก้ไข 

๔.จัดสรรงบประมาณที่มอียู่ให้

เกิดประโยชนส์ูงสุด 

 

คณบดี 

 และทีมบริหาร 

 

มจ. ๐๐๗ 






