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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๔. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๕. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๖. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๗. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๘. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๙. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๕. อาจารย์พุทธพร ไสว (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๖. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี ติดภารกิจ 
๓. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี ติดภารกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งการติดตามและ

ประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งภายในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ละสาขาจะได้รับ
บันทึกข้อความให้จัดส่งแบบติดตามฯ  เพื่อด าเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีการปรับเปลี่ยนแบบติดตามและประเมินผลโครงการและเพ่ิมแบบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ซึ่งจะน าขึ้นเวปไซด์ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
๑.๒ ร้านค้าสหกรณ์หยุดด าเนินการ 
เนื่องจากปัจจุบันร้านค้าสหกรณ์หยุดด าเนินการ อธิการบดีจึงมีนโยบายให้องค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสโมสรนักศึกษาของคณะฯ สามารถจ าหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาเพ่ือหา
รายได้เข้าสู่คณะฯ ได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๓ เงินยืม 
เนื่องจากมีคณาจารย์หลายท่านติดค้างเงินยืมกับมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

แล้ว ขอให้หัวหน้าสาขาแจ้งกับอาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
๑.๔ สรุปประเด็นปัญหาการท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย 
เนื่องด้วยกลุ่มงานคลังได้ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พบ

ประเด็นปัญหาต่างๆ จึงสรุปประเด็นปัญหาการท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (เอกสารหมายเลข ๑) แจ้งหน่วยงาน
เพ่ือด าเนินการแก้ไข 

มติทีป่ระชุม รับทราบและด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
  หน้า ๒  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู หัวหน้าภาควิชา เป็น หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งความก้าวหน้าการ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมแผนปฏิบัติการของ
สาขาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ของคณะ และสาขาวิชาสามารถน าสรุปแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้าสุดท้ายติดไว้ที่บอร์ดเพ่ือทราบก าหนดการจัดท ากิจกรรม หากมีการแก้ไขต่างๆ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนจะด าเนินการและส่งแผนที่ได้รับการแก้ไขแล้วให้สาขาวิชาทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ สรุปภาระงานสอน ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  ประธานขอให้พิจารณาสรุปภาระงานสอนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (เอกสาร
หมายเลข ๓)  

มติที่ประชุม   ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบตามสรุปภาระงานสอนอาจารย์ ประจ าปี
การศึกษา ๒/๒๕๕๘ หากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมสามารถแจ้งได้ที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งผลการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๔) ให้ที่
ประชุมพิจารณาร่วมกัน 
 มติที่ประชุม   ร่วมกันพิจารณาและสรุปผล ดังนี้ 
 ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือจัดท ารายงายการประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM_๓) เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ๑.๑ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคง
อยู่ 
 ๑.๒ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความ
เสี่ยงยังคงอยู่ 
 ๑.๓ นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ควบคุมได้และน าออกจาก
แผน 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 
 ๒.๑ พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม ผลการ
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่ 
 ๒.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ผลการด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่ 
 ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 ๓.๑ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่ 
 การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง) 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 
 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ๑. พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุด
โทรม ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง) 
    ๒. เครื่องมือส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ระดับ ๔x๓ = 
๑๒ (สูง) 



 ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุม
การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง) 
 ปัจจัยความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๓ ด้าน เจ้าหน้าที่จะน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
(RM_๑ และ RM_๒) และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ต่อไป 
 ๕.๒ พิจารณาผลการเรียน 
 ประธานแจ้งยกวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ๕.๓ ค าอธิบายรายวิชาเตรียมสหกิจ 
 หลักสูตรวิศวกรรมและหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมีรายวิชาเตรียมสหกิจ จึงคง
ค าอธิบายรายวิชาเตรียมสหกิจของทั้งสองหลักสูตรไว้ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 

      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
           คณบดี 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 

หน้า 1/7 



  
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๙. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา ติดภารกิจ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๓.  นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ติดภารกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประธานชี้แจงให้ทราบว่าการมอบหมายให้หัวหน้าสาขาและหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้พิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินตนเองของคณาจารย์ในสาขาและ
ในภาควิชา 
 การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ด าเนินการโดยหัวหน้าสาขาต้นสังกัด 
พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์และจัดส่งผลการประเมินให้หัวหน้าภาควิชาด าเนินการพิจารณาในล าดับถัดไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่ามีการ
ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานโดย
ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ในส่วนภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา 
ติดภารกิจ ประธานจึงได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ตั้ง
กรรมการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกัน 
 ประธานให้ที่ประชุมพิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ายอมรับหรือไม่ 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณี
สาขาวิชาที่ต้องการน าผลการประเมินกลับไปทบทวนให้น าส่งคณะฯ ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วน
สาขาวิชาที่ยืนยันตามเอกสารการประเมินตนเองให้คณาจารย์ลงชื่อรับทราบผลการประเมิน คณะฯ จะประกาศผล
การประเมิน ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และด าเนินการเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อ
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐-๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีมีการทักท้วงผลการประเมินสามารถแจ้งได้ที่    
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบข้อมูล 



ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 
          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
           คณบดี 
        ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558  
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558 ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ กระบวนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ระดับ

ประเมินใหม ่
ผลตามความเห็น 

ของสาขา 
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธข์องสถาบัน 
1.1 จ านวนนักศึกษา
เข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน 

สูงมาก 
4x4 (16) 

1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
ความหลากหลาย 

3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา 

4. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

1. จ านวนนักศึกษา
เข้ามากกว่าจุดคุม้ทุน 
2. ช่องทาง
ประชาสมัพันธ์เพิ่มขึ้น 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
- จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
ปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้น 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.09 

1. แผนการรับนักศึกษา 
2. เล่มหลักสูตรที่ได้รับ
การปรับปรุง 
3. การประชาสมัพันธ์
หลักสตูร/รูปภาพการ
แนะแนว 
4. การมอบทุนการ 
ศึกษา 
5. โครงการ 

4X4 (16)  ยังคงอยู ่ 1. การส่งเสริมระบบการให้
ค าปรึกษา 
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์และกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกให้
หลากหลายมากข้ึน 
3. จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์คณะและ
สาขานอกสถานท่ี 

  

1.2 จ านวนนักศึกษา
เข้าน้อยกว่าท่ีก าหนด
ไว้ในแผน 

สูงมาก 
5x4 (20) 

พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้
หลากหลาย 

 

จ านวนนักศึกษาแรก
เข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 
 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
- จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ปีการศึกษา 2558 
เปรียบเทยีบกับปี
การศึกษา 2557 เพิ่มขึ้น 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.09  

1. โครงการจัดงาน
เปิดบ้านเทคโนโลย ี
2. การประชาสมัพันธ์
หลักสตูร/รูปภาพการ
แนะแนว 
 

4X4 (16)  ยังคงอยู ่ 1. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์และกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกให้
หลากหลายมากข้ึน 
2. ปรับภูมิทัศน์คณะ 
3. ก าหนดกิจกรรมเพิ่ม
จ านวนนักศึกษาให้ชัดเจน 

1.3 นักศึกษามีจ านวน
ตกออกสูง 

สูงมาก 
4x5 (20) 

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การเรียนปรับพื้นฐาน 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการเรียนการสอน  
4. กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้

นักศึกษาได้มีการปรับตัว  

1.จ านวนนักศึกษาตก
ออกลดลง ร้อยละ 10 
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาทุก
รายวิชา ไมต่่ ากว่า 
3.51 
 
 

 บรรลุเป้าหมาย 
- จ านวนนักศึกษาตกออก  
ปีการศึกษา 2558 
เปรียบเทยีบกับปี
การศึกษา 2557 ลดลง 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.14  

 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
และรายงานผลการให้
ค าปรึกษา 
2. ระบบและกลไกอาจารย์
ที่ปรึกษา 
3. โครงการเตรียมความ
พร้อม/พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4. โครงการส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 

4X5 (20) 
3X3 (9) 
4X4 (16) 
 
 
สรุประดบั 

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

 ยังคงอยู ่
 ควบคุมได้ ความ
เสี่ยงหมดไป 

1. จัดอบรมนักศึกษาหลัง
เลิกเรียนให้มีความเข้าใจ
ในศาสตร์วิชาที่เรียน 

หน้า 1 

เอกสารหมายเลข ๔ 



สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558  
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558 ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ กระบวนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ระดับ

ประเมินใหม ่
ผลตามความเห็น 

ของสาขา 
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน  งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
2.1 พื้นที่การใช้งาน
อาคาร สถานท่ี 
ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอและช ารุดทรุด
โทรม 

สูงมาก 
5x5 (25) 

1. ปรับภูมิทัศน์ 
2. คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ช ารดุ 
3. ตรวจสอบ ก าหนดรอบ

การบ ารุงรักษา 
4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ

แก้ปัญหาเบื้องต้น  

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ไม่ต่ ากว่า 
3.51 
 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. ไม่ได้วดัความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
2. พื้นที่การใช้สอยการ
ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี 
ห้อง ปฏิบัติการ ได้รับการ
ปรับปรุงแต่ยังไม่มีความ
พร้อมเพียงพอส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
3. ภูมิทัศน์ยังไมไ่ดร้ับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
4. ความล่าช้าในแก้ไข
เหตุขัดข้อง  

1. แผนการพัฒนาพ้ืนท่ี
ต่างๆ 
2. การตรวจสอบ
ครุภณัฑ์ที่มีความ
เสียหาย 
3. เอกสารการแจ้ง
ซ่อมแซม 
4. ป้ายก ากับการ
ด าเนินงาน 

5X5 (25) 
4X4 (16) 

 

สรุประดบั 

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

 ยังคงอยู ่ 1. ตรวจสอบการซ่อมแซม
ว่าด าเนินการตรงจุด
หรือไม ่
2. ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการในปี พ.ศ. 
2559 
3. ช้ีแจงนักศึกษาให้มี
จิตส านึกในการรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

2.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส าหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 
 

สูงมาก 
4x4 (16) 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งาน บ ารุงรักษา
และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  

2. จัดท าแผนจัดซื้อครุภณัฑ ์
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ

จัดซื้อครภุัณฑ์ อุปกรณ์ 
วัสดุทดลองส าหรับสาขา
และจัดหารายได้ส ารอง
จากแหล่งอ่ืนๆ  

4. จัดโครงการหรือการเรียน
การสอนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ไม่ต่ ากว่า 
3.51 
 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. ไม่ได้วัดความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ 
2. มีการตรวจสอบ ซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง 
ท่ียังใช้งานได้ แต่ยังไม่
เพียงพอส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 
3. มีการจัดท าแผนความ
ต้องการ/การจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ส าหรับปีงบ ประมาณ 2559 
4. มีการจัดการเรียนการสอ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

1. แผนการจัดซื้อจัด
จ้างครุภณัฑ ์
2. เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

4X4 (16)  ยังคงอยู ่ 1. พัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับ
ครุภณัฑ์เพื่อการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ตั้งงบประมาณจัดซื้อ
ครุภณัฑ์เพิ่มเติม ในปี 
พ.ศ. 2559 
3. ช้ีแจงนักศึกษาให้มี
จิตส านึกในการรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
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สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558  
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558 ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2558 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ กระบวนการปฏิบตัิงาน/โครงการ/
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ง ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ระดับ

ประเมินใหม ่
ผลตามความเห็น 

ของสาขา 
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม 

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรยังไม่
ครอบคลมุการผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

สูง 
3x4 (12) 

1. จัดท าแผนระยะสั้น-ยาว
การพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน สกอ. 
(TQF) 
 

การผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
37) 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการมี
จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละหรือสดัส่วน 31.88 
ไม่บรรลุคา่เป้าหมายตัวบ่ง 
ช้ีที่ 1.3 
2. มีด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร 

 

1. โครงการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่อาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
2. โครงการส่งเสรมิ
ผลงานการวจิัย การ
บริการวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์
3. แผนพัฒนาการ 
ศึกษาต่อของอาจารย์ใน
หลักสตูร 

3X4 (12)  ยังคงอยู ่ 1. สนับสนุนให้อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการ และ
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. วางแผนพัฒนาการ 
ศึกษาต่อของอาจารย ์
3. สร้างแรงจูงใจด้านการ
พัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่ง 
ทางวิชาการให้กับอาจารย ์
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สรุปการทบทวนแผนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2559 

ด้านความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ปี 2558  ปี 2559 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ คงไว้ปี 
2559 

ควบคุมได้ 
/ตัดออก 

 โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 1. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจดุคุ้มทุน 4 4 16 
สูงมาก 

   4 4 16 
สูงมาก 

 2. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผน 5 4 20 
สูงมาก 

   4 3 12 
สูง 

 3. นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง 4 5 20 
สูงมาก 

   4 3 12 
สูง 

 4. บุคคลภายนอกไม่ทราบขา่วสารการประชาสัมพันธ์และผลงานของคณะ - - - - -  3 2 6   
ปานกลาง 

           

ด้านที่ 2 ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

1. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานท่ี ห้อง ปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรดุโทรม 5 5 25 
สูงมาก 

   ……. ……. ........... 
สูงมาก 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบตัิการไมเ่พียงพอ 4 4 16 
สูงมาก 

   ……. ……. ............ 
สูงมาก 

 3. ความล่าช้าในการจดัท าโครงการจัดท าโครงการตามไตรมาส การเบิกจ่ายของผู้
ปฏิบัติและการติดตาม สรุปผล 

- - - - -  4 3 12 
สูง 

           

ด้านที่ 3 นโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ - - - - - -  - - - 
           

ด้านที่ 4 การปฏิบัติงาน 1. ไม่สามารถปฏบิัติงานได้ตามเปา้หมายที่ก าหนด - - - - -  5 2 10  
สูง 

           

ด้านที่ 5 บุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิ
บาล 
 

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผา่น
การประเมินคณุภาพการศึกษา 

3 4 12 
สูง 

   4 3 12 
สูง 

2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย - - - - -  3 2 6   
ปานกลาง 

3. ขาดกิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะวิชาชีพ - - - - -  4 4 16 
สูงมาก 

4. ขาดการวางแผนงานระยะการด าเนินงาน - - - - -  3 3 9   
ปานกลาง 

           

ด้านที่ 6 ปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ - - - - - -  - - - 
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สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชา ปี 2559 
     สาขาวิชา ปัจจัยความเสี่ยง สรุป ระดับคะแนน 
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธข์องสถาบัน 
เกษตรศาสตร ์ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุม้ทุน 1. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่า

จุดคุ้มทุน 
4x4 = 16 สูงมาก 

วิศวกรรมศาสตร ์ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุม้ทุน 4x4 = 16 สูงมาก 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแผน 2. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่า
ที่ก าหนดไว้ในแผน 

4x4 = 16 สูงมาก 
ไฟฟ้า จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา 3x4 = 12 สูง 
ออกแบบ จ านวนนักศึกษามีสดัส่วนการรับเข้าลดน้อยลง และคู่แข่งของสถาบนัท่ีเปิดการเรียนการสอนในหลักสตูร 

เดียวกัน เปิดสอนในระดับปรญิญาตร ีท าให้ทางเลือกในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้น 
4x3 = 12 สูง  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนนักศึกษาเข้าน้อย 4x2 = 8 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวนนักศึกษาตกออก ระหว่างภาคการศึกษาสูง 3. จ านวนนักศึกษาตกออกสูง 4x3 = 12 สูง 
เกษตรศาสตร ์ นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง 4x5 = 20 สูงมาก 
วิศวกรรมศาสตร ์ จ านวนนักศึกษาตกออกสูง 4x3 = 12 สูง 
ออกแบบ การน าผลของการวิจัย การออกแบบสร้างสรรคไ์ปต่อยอดหรือผลักดันให้มีการแสดงสิทธิ์ทางด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
4. บุคคลภายนอกไม่ทราบ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และ
ผลงานของคณะ 

2x3 = 6 ปานกลาง 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขาดการสื่อสารให้นักศึกษาภายนอกหรือประชาชนท่ัวไปให้รู้จักสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3x2 = 6 ปานกลาง 
          
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
วิศวกรรมศาสตร ์ ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์ 1. พื้นที่ อาคาร สถานท่ี 

ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและ
ช ารุดทรุดโทรม 

5x4 = 20 สูงมาก 
วิศวกรรมศาสตร ์ ความพร้อมและความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ 4x4 = 16 สูงมาก 
เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษาไม่เพียงพอ 5x3 = 15 สูงมาก 
เกษตรศาสตร ์ พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานท่ี ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม 5x5 = 25 สูงมาก 
ไฟฟ้า ช้ันดาดฟ้าและ หลังคารั่ว  4x3 = 12 สูง 
ไฟฟ้า พื้นห้องเรียนเสยีหาย หลุดร่อน  4x3 = 12 สูง 
ออกแบบ เครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางด้านการออกแบบไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับ

การเรยีนในรายวิชาปฏิบตัิไม่
เพียงพอ 

4x4 = 16 สูงมาก 
เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม จ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนับการเรยีนรูไ้ม่เพียงพอ 5x5 = 25 สูงมาก 
ไฟฟ้า ครุภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลา้สมัย ขาดแคลน ช ารดุ 4x3 = 12 สูง 
ออกแบบ ความล่าช้าในการจดัท าโครงการตามไตรมาส การเบิกจ่ายของผู้ปฏบิัติและการตดิตาม สรุปผล 3. ความล่าช้าในการจัดท าโครงการ 4x3 = 12 สูง 

 

หน้า 5 



 
สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละสาขาวิชา ปี 2559 

สาขาวิชา ปัจจัยความเสี่ยง สรุป ระดับคะแนน 
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                                                  - 
          

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
วิศวกรรมศาสตร ์ การปฏิบัติงานท่ีขาดความรู้และความเข้าใจในระบบจึงเกิดความผิดพลาดและความล่าช้า 1. ไม่สามารถปฏบิัติงานได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
3x3 = 9 ปานกลาง 

ออกแบบ ขาดการวางแผนการปฏิบตัิงานและติดตามที่เข้มงวดและจริงจัง 4x3 = 12 สูง 
เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม การไม่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมาย 5x2 = 10 สูง 
ไฟฟ้า การปฏิบัติงานขาดการร่วมมือ ไมป่ฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 5x2 = 10 สูง 
          
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
วิศวกรรมศาสตร ์ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผา่นการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
1. คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (สกอ.) 

3x4 = 12 สูง 

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสตูร มีความตรงกับหลักสูตรน้อย 3x5 = 15 สูง 
ออกแบบ บางแขนงวิชาของหลักสูตร ไมเ่ปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (TQF) (ในด้านคุณวุฒิของอาจารย์

ประจ าหลักสตูร) 
4x3 = 12 สูง 

เกษตรศาสตร ์ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผา่นการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

4x3 = 12 สูง 

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย  2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการน้อย 

3x3 = 9 ปานกลาง 
ไฟฟ้า ไม่มีอาจารย์ทีไ่ด้ต าแหน่งทางวิชาการในสาขา 3x3 = 9 ปานกลาง 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ 3. ขาดกิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะ

วิชาชีพ 
4x4 = 16 สูงมาก 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขาดการวางแผนงานระยะการด าเนินงาน  4. ขาดการวางแผนงานฯ 3x3 = 9 ปานกลาง 
     
ด้านที่ 6  ความเสี่ยงด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ                                                         - 

หน้า 6 



การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ

ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าหนดแนวทางพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไมเ่กิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกดิบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2-4 ปีต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง แทบไม่มีโอกาสเกดิขึ้นเลย 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ ผลกระทบ สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ เป้าหมายองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร การด าเนินงาน 

5 สูงมาก > 1 ล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินอยา่งมหันต์ 
มีการบาดเจ็บถึงชวีิต 

กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูงมาก 

สูญเสียระบบ IT ที่ส าคัญ
ทั้งหมดและข้อมูลเสียหายมาก 

ถูกเลิกจ้าง/ออกจากงานเพราะ
เป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยตรง 

กระทบการด าเนินงานรุนแรงมาก 
(หยุดด าเนินงาน > 1 เดือน) 

4 สูง > 2.5 แสนบาท - 1 ล้านบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพกังาน 

กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรในระดับสูง 

เกิดปัญหากบัระบบ IT ที่ส าคัญ
และข้อมูลเสียหายบางส่วน 

ถูกลงโทษทางวินยั ตัด
เงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 

กระทบการด าเนินงานรุนแรง 
(หยุดด าเนินงาน 1 เดือน) 

3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท สูญเสียทรัพย์สินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

กระทบเป้าหมายบางอยา่ง
และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง 

ระบบมีปัญหาและมีความ
สูญเสียไม่มาก 

ถูกท าทัณฑ์บน (ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตผู้อื่น) 

ชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของ
กระบวนการและการด าเนินงาน 

2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร   
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

กระทบเป้าหมายและชื่อเสียง
ขององค์กรน้อย 

เกิดเหตุที่แก้ไขได้ สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

กระทบเล็กน้อยตอ่กระบวนการ
และการด าเนินงาน 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย     
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

แทบไม่มีผลกระทบเป้าหมาย
และชื่อเสียงขององค์กร 

เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการ
และการด าเนินงาน 

 
 
 
 



3. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
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  โอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง X ผลกระทบของความเสี่ยง จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน  
 ยอมรับความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเขียว (       ) 
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 คะแนน  
 ยอมรับความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง (        ) 
 3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน  

 มีแผนลดความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีส้ม (         ) 
 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน  

 มีแผนลดและประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง (         ) 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม 
การจัดล าดับความเสี่ยง 
  เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงจากสูงมากไปหาต่ าและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง ไป
พิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 
การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

เป็นการมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบเป็นหลัก การจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 
  1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
  2. การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างานหรือวิธีการท างานใหม่
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
และต้องจัดการให้อยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน เช่น หยุดด าเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย 
  4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนให้
ผู้อื่นรับไปด าเนินการ เช่น จัดจ้างผู้รับผิดชอบจากภายนอก 
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