คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
อาจารย์นัฐพันธ์
นางสาวมยุรา
นางกมลลักษณ์

ศรีนพรัตน์วัฒน
รอดอาวุธ
รอดชื่น
จริตงาม
พูนวิวัฒน์
สิทธิ
พงษ์พรต

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ทราบว่าจากการทบทวนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เห็น
ควรให้ทุกหน่วยงานจัดทารายงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจาปีเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. แบบวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU)
๒. แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM2_NSRU)
๓. แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU)
๔. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM4_NSRU)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ในครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ ในวั น พุ ธ ที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ แผนการตรวจสอบประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประธานเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (เอกสารหมายเลข ๒) ซึง่ จะดาเนินการตรวจสอบด้านงบประมาณ ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย งานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน โดยมีกาหนดเข้าตรวจสอบในระหว่าง วันที่
๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจารย์ นั ฐ พั น ธ์ พู น วิ วั ฒ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น โครงการ/
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (RM๔_NSRU) (เอกสารหมายเลข ๓) ต่อคณบดี ดังนี้
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
๑. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน
ผลของการดาเนินงาน การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถเพิ่มจานวนนักศึกษา
ให้ถึงจุดคุ้มทุนได้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทางและเร่งการดาเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
๒. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแผน
ผลของการดาเนินงาน การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สามารถ

เพิ่มจานวนนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา แต่ในภาพรวมคณะฯ ยังไม่สามารถเพิ่มจานวนนักศึกษาได้ตาม
แผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทางและเร่งการดาเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
๓. นักศึกษามีจานวนตกออกสูง
ผลของการดาเนินงาน คณะฯ ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดจานวนนักศึกษาตกออก
บรรลุตามเป้ าหมายโดยความร่ วมมือและการดาเนินงานที่เป็นระบบของทุก หน่ว ยงานในคณะฯ ด้านผลการ
ประเมินของนักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ ทุกรายวิชา
ด้ า นที่ ๒ ความเสี่ ยงด้ า นทรั พยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
อาคารสถานที่) ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
๑. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุดทรุดโทรม
ผลของการดาเนินงาน จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี้
๑. พื้นที่การใช้สอยการปรับปรุง อาคาร สถานที่ ห้อง ปฏิบัติการ ได้รับการปรับปรุงแต่ยัง
ไม่มีความพร้อมเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน
๒. ภูมิทัศน์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
๓. ความล่าช้าในแก้ไขเหตุขัดข้อง
๔. การขาดความตระหนักในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
๒. อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ
ผลของการดาเนินงาน จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี้
๑. อุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ
๒. ความชารุด ทรุดโทรมของอุปกรณ์ เครื่องมือ
๓. การขาดความตระหนักในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือร่วมกัน
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
๑. คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ผลของการดาเนินงาน คณะฯ อยู่ระหว่างดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิและ
ตาแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร (คณาจารย์อยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ ของอาจารย์ทั้งหมด และตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของอาจารย์ทั้งหมด)
มติที่ประชุม คณบดีและที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบตามรายงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๑

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
อาจารย์นัฐพันธ์
พูนวิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
รอดอาวุธ
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
จริตงาม
นางสาวมยุรา
สิทธิ
นางกมลลักษณ์
พงษ์พรต

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ

กาแพงเศรษฐ

ศรีนพรัตน์วัฒน
คณบดี ประธานกรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งผลการทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒) ให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน
มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและสรุปผล ดังนี้
ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจัดทารายงายการประเมินผลและปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง (RM_๓) เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
๑.๑ จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่
๑.๒ จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแผน ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยง
ยังคงอยู่
๑.๓ นักศึกษามีจานวนตกออกสูง ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ควบคุมได้และนาออกจากแผน
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
๒.๑ พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุดทรุดโทรม ผลการดาเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่
๒.๒ อุปกรณ์ เครื่ องมือสาหรับการเรียนในรายวิช าปฏิบัติการไม่เพียงพอ ผลการดาเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
๓.๑ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นาเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๓) ให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง)
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ๑. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุดทรุดโทรม ระดับ
๔x๓ = ๑๒ (สูง)
๒. เครื่องมือสาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง)
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่าน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง)
มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและและเห็นชอบตามร่างแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
กาหนดตัวชี้วัดโครงการ/KPI เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และมีข้อแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
วัตถุประสงค์การควบคุม
ด้านที่ ๑ ปัจจัยความเสี่ยง ๑. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา ปรับวัตถุประสงค์การ
ควบคุมเป็น เพิ่มจานวนของนักศึกษาแรกเข้าให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
การกาหนดตัวชี้วัดโครงการ/KPI
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยความเสี่ยง ๑. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
ปัจจัยความเสี่ยง ๑. พื้นที่การใช้งาน อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุดทรุดโทรม
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
ปัจจัยความเสี่ยง ๒. อุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง ๑. คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่
ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทางด้านคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๒

เอกสารหมายเลข ๓

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

RM4_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผลการดาเนินงาน
ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
1. จานวนนักศึกษา
เข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน

1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ 1. จานวนนักศึกษาเข้า
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ มากกว่าจุดคุ้มทุน
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความหลากหลาย
3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา
4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

จานวน
800 คน
(แผนการรับ
นักศึกษา
ปีการศึกษา
2557-2561)

ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ 
นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2558 จานวน 411 คน
ผลของการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถเพิ่ม
จานวนนักศึกษาให้ถึงจุดคุ้มทุนได้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทาง
และเร่งการดาเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ คือ
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. การส่งเสริมระบบการให้คาปรึกษา
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิงรุกให้หลากหลายมากขึ้น
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะและสาขานอกสถานที่

งบประมาณ
ต.ค.57โครงการ
ก.ย.58
ประชาสัมพันธ์ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
ของสาขา

สาขาวิชา

ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผลการดาเนินงาน
ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน (ต่อ)
2. จานวนนักศึกษา
เข้าน้อยกว่าที่กาหนด
ไว้ในแผน

พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ จานวนนักศึกษาแรก
ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าเพิ่มขึ้น
หลากหลาย
 โครงการประชาสัมพันธ์
ของสาขาวิชาต่างๆ
 โครงการบริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้คาปรึกษาและ
แนะแนว
 โครงการส่งเสริมการ
ประกวดและนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา/
อาจารย์
 การจัดงานเปิดบ้าน
เทคโนโลยี

ร้อยละ 20 ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ 
จานวนนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2557 เพิ่มขึ้น 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.12
 ปีการศึกษา 2557 จานวน 357 คน
 ปีการศึกษา 2558 จานวน 411 คน
ผลของการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มจานวนนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สามารถ
เพิ่มจานวนนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา แต่ใน
ภาพรวมคณะฯ ยังไม่สามารถเพิ่มจานวนนักศึกษาได้ตาม
แผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทาง
และเร่งการดาเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ คือ
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิงรุกให้หลากหลายมากขึ้น
2. ปรับภูมิทัศน์คณะ ให้สวยงาม เหมาะสม
3. กาหนดกิจกรรมที่จะเพิ่มจานวนนักศึกษาให้ชัดเจน

งบประมาณ
ต.ค.57โครงการ
ก.ย.58
ประชาสัมพันธ์ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ
ของสาขา

สาขาวิชา

ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ค่า
เป้าหมาย บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

ผลการดาเนินงาน
ผล

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิด
ชอบ

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน (ต่อ)
3. นักศึกษามีจานวน
ตกออกสูง

1. จัดทาระบบการให้
คาปรึกษา และมีการ
ประเมินผลอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
และดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด
 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. สนับสนุนให้มีการเรียน
ปรับพื้นฐานในรายวิชาของ
สาขาวิชาต่างๆ
3. สนับสนุนให้มีการจัด
โครงการเกีย่ วกับการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ง
นามาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการสอนของ
อาจารย์ให้ดยี ิ่งขึ้น
 โครงการจัดการความรู้
4. สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการ
ปรับตัวและมีส่วนร่วมกัน
ในสาขาวิชา
 โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

1.จานวนนักศึกษาตก
ออกลดลง
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาทุก
รายวิชา

ร้อยละ 10 ผลของเป้าหมาย : บรรลุ 
1. จานวนนักศึกษาตกออก ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบ
ไม่ต่ากว่า กับปีการศึกษา 2557 ลดลง 125 คน คิดเป็นร้อยละ 66.14
3.51
 ปีการศึกษา 2557 จานวน 189 คน
 ปีการศึกษา 2558 จานวน 64 คน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุกรายวิชา ไม่ตากว่
่ า
3.51
ผลของการดาเนินงาน
คณะฯ ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดจานวน
นักศึกษาตกออกบรรลุตามเป้าหมายโดยความร่วมมือและการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบของทุกหน่วยงานในคณะฯ
ด้านผลการประเมินของนักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน ไม่ต่ากว่า 3.51 ทุกรายวิชา
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ คือ
คณะฯ ยังคงดาเนินการควบคุมและบริหารจัดการตาม
แนวทางต่อไป เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงซ้าในอนาคต

1. โครงการการ ต.ค.57จัดการความรู้
ก.ย.58
จานวน 30,000
บาท
2. โครงการเข้า
ค่าย คุณธรรม
จริยธรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
จานวน 120,000
บาท

สาขาวิชา

ค่า
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย บรรลุ 
ผล
ไม่บรรลุ 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง

1. พื้นที่การใช้งาน
อาคาร สถานที่
ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอและชารุด
ทรุดโทรม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

1. ทบทวน ปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
แผนผังพื้นที่ ภูมิทัศน์ตา่ งๆ ของผูใ้ ช้
ให้เหมาะสมกับสภาพการ
ใช้งาน
2. จาแนก แยกประเภท สิ่ง
ที่ใช้งานได้ออกจากสิ่งที่
ชารุด
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานอยู่เสมอ กาหนด
รอบการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
เช่น ลิฟท์
เครื่องปรับอากาศ
 โครงการซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
สานักงานและจัดซื้อวัสดุ
4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและคา
เตือนต่างๆ ในพื้นที่ให้
ชัดเจน

ไม่ต่ากว่า ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ 
3.51 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่ากว่า 3.51

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

โครงการซ่อมแซม ต.ค.57ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา ก.ย.58
สานักงานและจัดซื้อ
วัสดุ
ผลของการดาเนินงาน
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี้ จานวน 400,000
บาท
1. พื้นที่การใช้สอยการปรับปรุง อาคาร สถานที่ ห้อง
ปฏิบัติการ ได้รับการปรับปรุงแต่ยงั ไม่มีความพร้อมเพียงพอ
สาหรับการจัดการเรียนการสอน
2. ภูมิทัศน์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
3. ความล่าช้าในแก้ไขเหตุขัดข้อง
4. การขาดความตระหนักในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ คือ
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบการซ่อมแซมว่าดาเนินการตรงจุดหรือไม่
2. ตั้งงบประมาณดาเนินการในปี พ.ศ. 2559
3. ชี้แจงนักศึกษาให้มีจิตสานึกในการรักษาวัสดุอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ในห้องปฏิบัติการ

ผู้รับผิด
ชอบ

คณะฯ

ค่า
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย บรรลุ 
ผล
ไม่บรรลุ 
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) (ต่อ)
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ ระดับความพึงพอใจ
ไม่ต่ากว่า ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ 
ปัจจัยความเสี่ยง

สาหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

การใช้งาน บารุงรักษาและ ของผู้ใช้
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
 โครงการซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
สานักงานและจัดซื้อวัสดุ
2. จัดทาแผนการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาทางวิศวกรรม
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
สาขาวิชาการออกแบบ
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์
วัสดุทดลองสาหรับสาขา
4. จัดโครงการหรือการ
เรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
 โครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมกับ
องค์กรภายนอก (สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8)
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม

3.51

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. โครงการ
ต.ค.57ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ก.ย.58
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่ากว่า 3.51
การศึกษา
สานักงานและจัดซื้อ
ผลของการดาเนินงาน
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี้ วัสดุ จานวน
400,000 บาท
1. อุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ
2. โครงการจัดซื้อ
2. ความชารุด ทรุดโทรมของอุปกรณ์ เครื่องมือ
ั ฑ์การศึกษา
3. การขาดความตระหนักในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือร่วมกัน ครุภณ
2.1 วิศวกรรม
จานวน 2,543,000
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ คือ
บาท
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.2 ออกแบบ
1. พัฒนาพื้นที่สาหรับครุภัณฑ์เพือ่ การใช้งานอย่างมี
จานวน 615,000
ประสิทธิภาพ
มีการตรวจสอบ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยัง บาท
3. งบประมาณ
ใช้งานได้
โครงการจัดซื้อวัสดุ
2. มีการจัดทาแผนความต้องการและการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ของสาขา
สาหรับปีงบ ประมาณ 2559
4. โครงการจัดการ
3. ชี้แจงนักศึกษาให้มีจิตสานึกในการรักษาวัสดุอุปกรณ์
เรียนการสอนแบบมี
ครุภณ
ั ฑ์ในห้องปฏิบัติการ
ส่วนร่วมกับองค์กร
4. มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ภายนอก จานวน
25,000 บาท

ผู้รับผิด
ชอบ

คณะฯ/
สาขาวิชา

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

RM4_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปัจจัยความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/KPI

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
คุณวุฒิและตาแหน่ง 1. จัดทาแผนระยะสั้น-ยาว การผ่านการประเมิน
ทางวิชาการของ
การพัฒนาคุณวุฒิและ
คุณภาพการศึกษา
อาจารย์ประจา
ตาแหน่งทางวิชาการของ ทางด้านคุณวุฒิและ
หลักสูตรยังไม่
อาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งทางวิชาการ
ครอบคลุมการผ่าน
 โครงการพัฒนา
ของอาจารย์ประจา
การประเมินคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร
การศึกษา
 โครงการบริหารและการ
พัฒนาหลักสูตร 9 หลักสูตร
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF)
 โครงการพัฒนาทักษะ
การเขียนแผนการสอนที่ได้
มาตรฐานตามกรอบ TQF
การประเมินผลการสอน
 โครงการการจัดการ
ความรู้

ค่า
เป้าหมาย บรรลุ 
ไม่บรรลุ 
ร้อยละ 37
(ค่า
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่
1.3)

ผลการดาเนินงาน
ผล

ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ 
จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการมีจานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละหรือสัดส่วน 31.90

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. โครงการพัฒนา ต.ค.57ทรัพยากรบุคคล ก.ย.58
จานวน 350,000
บาท
2. โครงการบริหาร
ผลของการดาเนินงาน
คณะฯ อยู่ระหว่างดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา และพัฒนาหลักสูตร
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 97,400
บาท
(คณาจารย์อยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วย
3. โครงการพัฒนา
ศาสตราจารย์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของ
อาจารย์ทั้งหมด และตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 3 คน ทักษะการเขียน
แผนการสอนฯ และ
คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของอาจารย์ทั้งหมด)
การประเมินผลการ
สอน จานวน
ผลหลังการดาเนินกิจกรรม/โครงการ คือ
70,000 บาท
คณะฯ ยังคงดาเนินการ ดังนี้
4. โครงการการ
1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการและการเข้าสูต่ าแหน่งทาง
จัดการความรู้
วิชาการรวมทั้งวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อของอาจารย์
จานวน 30,000
2. สร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
บาท
วิชาการให้กับอาจารย์

ผู้รับผิด
ชอบ
สาขาวิชา

