
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ร่วมประชุม 

๑.  นางสาวสุมามาลย์  เงินเมือง  นักตรวจสอบภายใน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา ติดภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้ นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง นักตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะเข้าชี้แจงการตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่ง
เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์และกระบวนการตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๖ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง นักตรวจสอบภายใน น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ า
กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารหมายเลข ๒) ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน ๙๐ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๓๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ การตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๘  
นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง ชี้แจงวัตถุประสงค์และกระบวนการตรวจสอบติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในของคณะฯ ต่อที่ประชุม และให้คณะฯ จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๓) และน าส่งให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่นักตรวจสอบภายในชี้แจง มีข้อแก้ไข ดังนี้ 
 เอกสารการตรวจสอบฯ หน้า ๑ ข้อ ๒.๑ วัตถุประสงค์บรรทัดที่ ๔ ให้ตัดข้อความ “ไม่มีการแก้ไข
เอกสารน้อยลง” 
  ที่ประชุมสอบถาม ทบทวนความเข้าใจ เกี่ยวกับรายการเอกสารที่หน่วยงานตรวจสอบภายในให้
คณะฯ จัดส่ง และมอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารให้ นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเป็นผู้รวบรวมน าส่งหน่วยงานตรวจสอบต่อไป  
 
 
 
 



 ๕.๒ รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) 
 นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินผลและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เอกสารหมายเลข ๔) เพ่ือประเมินว่าด้านใดมีกระบวนการควบคุมภายในเป็นที่ยอมรับได้และด้านใดต้องปรับปรุง
การควบคุมต่อในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบผลการประเมิน ดังนี้ 
 ๑. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ๑.๑ ระบบสหกิจศึกษา การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมและการปรับปรุงการ
ควบคุมอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ น าออกจากกระบวนการควบคุมภายใน 
 ๑.๒ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ยังคงเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่  ต้องปรับปรุงการ
ควบคุมต่อในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 ๒.๑ การเบิกจ่ายเงินในการจัดท าโครงการ การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมและ
การปรับปรุงการควบคุมอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ น าออกจากกระบวนการควบคุมภายใน 
 ๒.๒ อันตรายที่เกิดจากมูลนกบริเวณอาคารเรียน การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมและการปรับปรุงการควบคุมอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ น าออกจากกระบวนการควบคุมภายใน 
 ๓. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 ๓.๑ หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (TQF) การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมและการปรับปรุงการควบคุมอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ น าออกจากกระบวนการควบคุมภายใน 
 ดังนั้น นางสาวสุมามาลย์ เงินเมือง ได้สรุปว่าการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในของ
คณะฯ อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้จ านวน ๔ เรื่องและต้องปรับปรุงการควบคุมต่อในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑ เรื่อง 
เมื่อตรวจสอบเอกสารการควบคุมภายในของคณะฯ เสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ
ตรวจกลับมายังคณะฯ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการควบคุมภายในส าหรับปีถัดไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ   

ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๗. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่าครบ
องค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ ร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอร่างแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกปัจจัยความเสี่ยงในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ น ามา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ จ านวน ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน จัดท าแผนความเสี่ยงเรื่องจ านวน
นักศึกษาเข้าน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ในแผนและมีจ านวนตกออกสูง 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ ) จัดท าแผนความเสี่ยง ๒ เรื่อง ๑) พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุด
โทรม ก าหนดระดับคะแนน ๒๕ และ ๒) อุปกรณ ์เครื่องมือ ส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
 ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล จัดท าแผนความเสี่ยงเรื่อง 
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสาร
หมายเลข ๒) 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบตามร่างที่น าเสนอ โดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยตามความเหมาะสมของบริบท ดังนี้  
 ความเสี่ยงด้านที่ ๑ ให้แยกออกเป็น ๒ เรื่อง คือ  ๑) จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผน ระบุตัวชี้วัด จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ และ ๒) นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง ระบุตัวชี้วัด 
จ านวนนักศึกษาตกออกลดลงร้อยละ ๑๐         
 ส่วนความเสี่ยงด้านที่ ๒ และด้านที่ ๕ ที่ประชุมเห็นชอบตามร่างที่น าเสนอ  



 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมติที่ประชุมและจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น. 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



  

เอกสารหมายเลข ๒ 



 



 



เอกสารหมายเลข ๓ 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แบบ ปย.2 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



แบบ ปย. 2 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
1.1 ระบบสหกิจศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบระบบสหกิจ
ศึกษาให้สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ 
 
 

1. มีการศึกษาแนวทาง
และหลักการจัดระบบสห
กิจศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมโดยส่ง
อาจารย์เข้าร่วมอบรมสห
กิจศึกษากับมหาวิทยาลัย 
จ านวน 33 คน 

ปัจจุบัน คณะฯ มีราย
วิชาการฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษาซึ่งไม่ใช่
ระบบสหกิจศึกษาโดยตรง 
จึงมีการส่งเสริมอาจารย์ของ
คณะฯ ให้เรียนรู้แนวทาง
และหลักการจัดระบบสหกิจ
ศึกษาตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และจะน ามา
พัฒนาระบบสหกิจศึกษา
ของคณะฯ ในอนาคตต่อไป 

- เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ริเริ่ม
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาระบบสหกิจ
ศึกษา คณะฯ จึงจะติดตาม
และให้ความร่วมมืออย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้
เกิดข้ึนอีก 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ/รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

ความเสี่ยงที่
ด าเนินการใน
ปี พ.ศ. 2556 

   
 
 
 
 
 
 

    



กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.2 จ านวนนักศึกษาเข้าน้อย
กว่าจุดคุ้มทุน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้
มากกว่าหรือเท่ากับจุดคุ้มทุน 

1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความหลากหลาย 
3. จัดหาทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษา 
4. จัดการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

มีจ านวนนักศึกษา
ลงทะเบียน เพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษา 2556 จ านวน 96 
คน คิดเป็น    ร้อยละ 
17.74 แตป่ริมาณยังไม่ถึง
จุดคุ้มทุน 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า
จริงยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน 

1. คณะฯ ปรับแผนการรับ
นักศึกษา ดังนี้ 
1.1 รับตรงก่อนมหาวิทยาลัย
อ่ืน 
1.2 รับตรงผ่านมหาวิทยาลัย 
1.3 รับสมัครตามระบบ 
2. เพ่ิมจ านวนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
3. ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษา
ของคณะฯ ผ่านมหาวิทยาลัย 
4. มีโครงการประชาสัมพันธ์
คณะฯ ผ่านการแนะแนว
การศึกษา การบริการวิชาการ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์ 
เป็นต้น 

ตลอดปีการศึกษา 
2557 

(ตามกิจกรรมที่
จะด าเนินการ) 

/ ทุกสาขาวิชา 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  



กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
2.1 การเบิกจ่ายเงินในการ
จัดท าโครงการ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินในการ
จัดท าโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
แล้วเสร็จตามก าหนด 

1. บุคลากรได้รับความรู้
เรื่องการเบิกจ่าย และกฎ 
ระเบียบจากมหาวิทยาลัย 
อย่างสม่ าเสมอ 
2. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าทุกไตรมาส 

1. บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเพ่ิม
มากขึ้น การแก้ไขเอกสาร
น้อยลง 
2. ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีไม่มี
การเบิกจ่ายล่าช้ากว่า
ก าหนด 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายด้านการเงินจาก
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงไม่ให้
เกิดข้ึนอีก 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ/คณบดี 

ความเสี่ยงที่
ด าเนินการใน
ปี พ.ศ. 2556 

2.2 อันตรายที่เกิดจากมูลนก
บริเวณอาคารเรียน  
 
วัตถุประสงค์ 
ป้องกันอันตรายจากมูลนก
เช่น ติดเชื้อไข้หวัดนก ความ
สกปรก เป็นต้น 
 

จัดท าตาข่ายกั้นรอบ
บริเวณอาคารป้องกัน
ไม่ให้นกเข้ามาอยู่อาศัย 

ในระยะแรกป้องกันนกเข้า
อาคารได้ในระดับที่น่า
พอใจ แต่ภายหลังมี
เหตุการณ์หลังคาอาคาร
ช ารุดอย่างมากจากฝนตก
หนักท าให้นกกลับเข้ามาอยู่
อาศัยได้อีก 

อันตรายและความ
สกปรกจากนกท่ีอยู่ใน
อาคารเรียน 

1. บริเวณหลังคาที่ช ารุด 
คณะฯ ได้แจ้งมหาวิทยาลัยท า
การซ่อมแซมแต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ 
2. คณะฯ ได้ว่าจ้างบริษัท 
เอกชนด าเนินการไม่ให้นกเข้า
มาอยู่อาศัยในอาคาร 

มิ.ย.–ก.ย. 2557  
/ รองคณบดีฝ่าย

บริหาร  

 

   
 
 
 
 
 

  
 

  



กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
3.1 หลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (TQF)  
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. (TQF) 
 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
รับสมัครอาจารย์ตาม
คุณวุฒิ 
2. สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักรู้ 
ให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิ
ตรงกับมาตรฐาน สกอ. 
(TQF) 
3. จัดแผนอัตราก าลังทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
นั้นๆ 

1. คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 3 ใน 5 คนตรงตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
2. คณะฯ มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
จ านวน 20 คน  
3. คณะฯ จัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเปน็ในการ
ปฏิบัติ งานของอาจารย์และ
บุคลากร 
3.1 การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนและงานวิจัย  
3.2 การเผยแพร่ผลงาน วิจัยสู่
ระดับนานาชาติ  
3.3 การจัดการความรู้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บางส่วนยังมีคุณวุฒิไม่ตรง
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. ซึ่งอาจมีผลต่อ
หลักสูตรในอนาคต 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิ
ของอาจารย์โดยการรับทุน
ศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนอาจารย์พฒันา
ตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดปี
การศึกษา 

2557 
/ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

ชื่อผู้รายงาน................................................... 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรวณะ  แสงสุข) 
                                                            รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

                                                                                                        ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
                                                                                                                              วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 


