
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม  ๑๑๑๔  อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม  ๑๑๑๔  อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

--------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๓. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๕. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ทราบว่าจากการทบทวนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  เห็น
ควรให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. แบบวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU) 
 ๒. แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM2_NSRU) 
 ๓. แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM3_NSRU) 
 ๔. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM4_NSRU) 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ แผนการตรวจสอบประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  ประธานเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (เอกสารหมายเลข ๒) ซ่ึงจะด าเนินการตรวจสอบด้านงบประมาณ ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย งานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน โดยมีก าหนดเข้าตรวจสอบในระหว่าง วันที่   
๑-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
  มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/         
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (RM๔_NSRU) (เอกสารหมายเลข ๓) ต่อคณบดี ดังนี้ 
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

๑. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน  
ผลของการด าเนินงาน การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษา

ให้ถึงจุดคุ้มทุนได้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทางและเร่งการด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
๒. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน 
ผลของการด าเนินงาน การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สามารถ



เพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา แต่ในภาพรวมคณะฯ ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้ตาม
แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทางและเร่งการด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

๓. นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง 
ผลของการด าเนินงาน คณะฯ ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือลดจ านวนนักศึกษาตกออก

บรรลุตามเป้าหมายโดยความร่วมมือและการด าเนินงานที่เป็นระบบของทุกหน่วยงานในคณะฯ ด้านผลการ
ประเมินของนักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ ทุกรายวิชา 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  
 ๑. พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม 

ผลของการด าเนินงาน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่การใช้สอยการปรับปรุง อาคาร สถานที่ ห้อง ปฏิบัติการ ได้รับการปรับปรุงแต่ยัง

ไม่มีความพร้อมเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
๒. ภูมิทัศน์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม 
๓. ความล่าช้าในแก้ไขเหตุขัดข้อง  
๔. การขาดความตระหนักในการใช้พื้นท่ีสาธารณะร่วมกัน 

๒. อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
ผลของการด าเนินงาน จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี้ 

๑. อุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ 
๒. ความช ารุด ทรุดโทรมของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
๓. การขาดความตระหนักในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือร่วมกัน 

 ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  
 ๑. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ผลของการด าเนินงาน คณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (คณาจารย์อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ ของอาจารย์ทั้งหมด และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน   
๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕ ของอาจารย์ทั้งหมด) 
 มติที่ประชุม คณบดีและท่ีประชุมพิจารณา เห็นชอบตามรายงาน 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ น. 

ณ ห้องประชุม  ๑๑๑๔  อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ 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. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งผลการทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒) ให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 
 มติที่ประชุม   ร่วมกันพิจารณาและสรุปผล ดังนี้ 
 ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือจัดท ารายงายการประเมินผลและปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง (RM_๓) เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ๑.๑ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่ 
 ๑.๒ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยง
ยังคงอยู่ 
 ๑.๓ นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ควบคุมได้และน าออกจากแผน 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 ๒.๑ พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม ผลการด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่ 
 ๒.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่ 
 ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 ๓.๑ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน น าเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๓) ให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง) 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ๑. พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม ระดับ 
๔x๓ = ๑๒ (สูง) 
    ๒. เครื่องมือส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง) 
 ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่าน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง) 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและและเห็นชอบตามร่างแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดโครงการ/KPI เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และมีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนี้  
 วัตถุประสงค์การควบคุม 
 ด้านที่ ๑ ปัจจัยความเสี่ยง ๑. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา ปรับวัตถุประสงค์การ
ควบคุมเป็น เพิ่มจ านวนของนักศึกษาแรกเข้าให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
 การก าหนดตัวชี้วัดโครงการ/KPI 
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ปัจจัยความเสี่ยง ๑. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา 
 ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ จ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
 สถานที)่ 

ปัจจัยความเสี่ยง ๑. พ้ืนที่การใช้งาน อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม 
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
ปัจจัยความเสี่ยง ๒. อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

 ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล 
 ปัจจัยความเสี่ยง ๑. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ 
 ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทางด้านคุณวุฒิและ 
 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 



 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 
 

 

 

 
  

 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑติ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสงัคม 

ปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ  บรรลุ      

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
1. จ านวนนักศึกษา
เข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน 

1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
ความหลากหลาย 
3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา 
4. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

1. จ านวนนักศึกษาเข้า
มากกว่าจุดคุ้มทุน 
 

จ านวน  
800 คน 

(แผนการรับ
นักศึกษา  

ปีการศึกษา 
2557-2561) 

ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรล ุ 
นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2558 จ านวน 411 คน 
 
ผลของการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมยังไมส่ามารถเพิ่ม
จ านวนนักศึกษาให้ถึงจุดคุ้มทุนได ้คณะฯ จะปรับปรุงแนวทาง
และเร่งการด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ  
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1. การส่งเสริมระบบการใหค้ าปรกึษา 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธแ์ละกิจกรรมประชาสมัพันธ์
เชิงรุกให้หลากหลายมากข้ึน 
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะและสาขานอกสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ
โครงการ
ประชาสมัพันธ์ตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ของสาขา 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา 

RM4_NSRU 



ปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ  บรรลุ      

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน (ต่อ) 
2. จ านวนนักศึกษา
เข้าน้อยกว่าท่ีก าหนด
ไว้ในแผน 

พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้
หลากหลาย 
 โครงการประชาสมัพันธ์
ของสาขาวิชาต่างๆ 
 โครงการบริการข้อมลู
ข่าวสาร ให้ค าปรึกษาและ
แนะแนว 
 โครงการส่งเสริมการ
ประกวดและน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา/
อาจารย ์
 การจัดงานเปดิบ้าน
เทคโนโลย ี

จ านวนนักศึกษาแรก
เข้าเพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 20 ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรล ุ 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2557 เพิ่มขึ้น 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.12  

 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 357 คน  
 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 411 คน 

 
ผลของการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ
สัตว์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม สามารถ
เพิ่มจ านวนนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา แต่ใน
ภาพรวมคณะฯ ยังไมส่ามารถเพิ่มจ านวนนักศึกษาไดต้าม
แผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทาง
และเร่งการด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ  
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธแ์ละกิจกรรมประชาสมัพันธ์
เชิงรุกให้หลากหลายมากข้ึน 
2. ปรับภูมิทัศน์คณะ ให้สวยงาม เหมาะสม 
3. ก าหนดกิจกรรมที่จะเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 

งบประมาณ
โครงการ
ประชาสมัพันธ์ตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ของสาขา 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา 



ปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ  บรรลุ      

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน (ต่อ) 
3. นักศึกษามีจ านวน
ตกออกสูง 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าระบบการให้
ค าปรึกษา และมีการ
ประเมินผลอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา 
และดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 
 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2. สนับสนุนให้มีการเรยีน
ปรับพื้นฐานในรายวิชาของ
สาขาวิชาต่างๆ 
3. สนับสนุนให้มีการจัด
โครงการเกีย่วกับการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ง
น ามาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาการสอนของ
อาจารย์ให้ดยีิ่งข้ึน 
 โครงการจดัการความรู ้
4. สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการ
ปรับตัวและมสี่วนร่วมกัน
ในสาขาวิชา 
 โครงการเข้าค่าย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
 

1.จ านวนนักศึกษาตก
ออกลดลง  
2. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาทุก
รายวิชา  
 
 
 

ร้อยละ 10 
 

ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

ผลของเป้าหมาย : บรรล ุ 
1. จ านวนนักศึกษาตกออก ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษา 2557 ลดลง 125 คน คิดเป็นร้อยละ 66.14 

 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 189 คน  
 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 64 คน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุกรายวิชา ไม่ต่ ากว่า 
3.51 
 
ผลของการด าเนินงาน 
คณะฯ ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรมเพื่อลดจ านวน
นักศึกษาตกออกบรรลุตามเป้าหมายโดยความร่วมมือและการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบของทุกหน่วยงานในคณะฯ  
ด้านผลการประเมินของนักศึกษา ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน ไม่ต่ ากว่า 3.51 ทุกรายวิชา 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ  
คณะฯ ยังคงด าเนินการควบคุมและบริหารจัดการตาม
แนวทางต่อไป เพ่ือป้องกันการเกดิความเสี่ยงซ้ าในอนาคต 
  

1. โครงการการ
จัดการความรู ้
จ านวน 30,000 
บาท 
2. โครงการเข้า
ค่าย คุณธรรม 
จริยธรรม 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
จ านวน 120,000 
บาท 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา 



ปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ  บรรลุ      

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
1. พื้นที่การใช้งาน
อาคาร สถานท่ี 
ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอและช ารุด
ทรุดโทรม 

1. ทบทวน ปรับปรุง 
แผนผังพื้นที่ ภูมิทัศน์ตา่งๆ 
ให้เหมาะสมกับสภาพการ 
ใช้งาน 
2. จ าแนก แยกประเภท สิ่ง
ที่ใช้งานได้ออกจากสิ่งท่ี
ช ารุด 
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานอยู่เสมอ ก าหนด
รอบการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เช่น ลิฟท์ 
เครื่องปรับอากาศ 
 โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์การศึกษา 
ส านักงานและจัดซื้อวัสด ุ
4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและค า
เตือนต่างๆ ในพ้ืนท่ีให้
ชัดเจน 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 

ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรล ุ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่ ากว่า 3.51 
 
ผลของการด าเนินงาน 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี ้
1. พื้นที่การใช้สอยการปรับปรุง อาคาร สถานท่ี ห้อง 
ปฏิบัติการ ไดร้ับการปรับปรุงแตย่งัไม่มีความพร้อมเพียงพอ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
2. ภูมิทัศน์ยังไมไ่ดร้ับการปรับปรุงให้เหมาะสม 
3. ความล่าช้าในแก้ไขเหตุขัดข้อง  
4. การขาดความตระหนักในการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ  
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการซ่อมแซมวา่ด าเนนิการตรงจดุหรือไม่ 
2. ตั้งงบประมาณด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 
3. ช้ีแจงนักศึกษาให้มีจิตส านึกในการรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ในห้องปฏิบัติการ 
 
 

โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์การศึกษา 
ส านักงานและจัดซื้อ
วัสด ุ
จ านวน 400,000 
บาท 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

คณะฯ 



ปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ  บรรลุ      

 ไม่บรรลุ   
ผล 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) (ต่อ) 
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส าหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งาน บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
 โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์การศึกษา 
ส านักงานและจัดซื้อวัสด ุ
2. จัดท าแผนการจดัซื้อ
ครุภณัฑ ์
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
การศึกษาทางวิศวกรรม 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ฯ
สาขาวิชาการออกแบบ 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อครภุัณฑ์ อุปกรณ์ 
วัสดุทดลองส าหรับสาขา  
4. จัดโครงการหรือการ
เรียนการสอนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 
 โครงการจดัการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมกับ
องค์กรภายนอก (สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8) 
สาขาวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 

ไม่ต่ ากว่า 
3.51 

ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรล ุ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ต่ ากว่า 3.51 
 
ผลของการด าเนินงาน 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ยังคงพบปัญหา ดังนี้ 
1. อุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ 
2. ความช ารุด ทรุดโทรมของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
3. การขาดความตระหนักในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือร่วมกัน 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ  
คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1. พัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับครภุัณฑเ์พือ่การใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มีการตรวจสอบ ซ่อมแซม ครภุัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยัง
ใช้งานได้ 
2. มีการจัดท าแผนความต้องการและการจัดซื้อครุภณัฑ์
ส าหรับปีงบ ประมาณ  2559 
3. ช้ีแจงนักศึกษาให้มีจิตส านึกในการรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ในห้องปฏิบัติการ 
4. มีการจัดการเรยีนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 

1. โครงการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์
การศึกษา 
ส านักงานและจัดซื้อ
วัสดุ จ านวน 
400,000 บาท 
2. โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์การศึกษา
2.1 วิศวกรรม
จ านวน 2,543,000 
บาท 
2.2 ออกแบบ 
จ านวน 615,000 
บาท 
3. งบประมาณ
โครงการจดัซื้อวัสดุ
ของสาขา 
4. โครงการจัดการ
เรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมกับองค์กร
ภายนอก จ านวน 
25,000 บาท 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

คณะฯ/
สาขาวิชา 

 
 



 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/KPI 

 
ค่า

เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ บรรลุ      

ไม่บรรล ุ  
ผล 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรยังไม่
ครอบคลมุการผ่าน
การประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

1. จัดท าแผนระยะสั้น-ยาว
การพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 โครงการบริหารและการ
พัฒนาหลักสตูร 9 หลักสูตร 
2. สร้างความรู้  ความเข้าใจ 
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF) 
 โครงการพัฒนาทักษะ
การเขียนแผนการสอนที่ได้
มาตรฐานตามกรอบ TQF 
การประเมินผลการสอน 
 โครงการการจัดการ
ความรู ้

การผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ร้อยละ 37 
(ค่า

เป้าหมาย
ตัวบ่งช้ีที่ 

1.3)  

ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรล ุ 
จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละหรือสดัส่วน 31.90 
 
ผลของการด าเนินงาน 
คณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(คณาจารย์อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของ
อาจารย์ทั้งหมด และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของอาจารยท์ั้งหมด) 
 
ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ  
คณะฯ ยังคงด าเนินการ ดังนี ้
1. สนับสนุนผลงานทางวิชาการและการเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการรวมทั้งวางแผนพัฒนาการศึกษาต่อของอาจารย ์
2. สร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนาคณุวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการให้กับอาจารย ์

1. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
จ านวน 350,000 
บาท 
2. โครงการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร 
จ านวน 97,400 
บาท 
3. โครงการพัฒนา
ทักษะการเขียน
แผนการสอนฯ และ
การประเมินผลการ
สอน จ านวน 
70,000 บาท 
4. โครงการการ
จัดการความรู้
จ านวน 30,000 
บาท 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา 

 

RM4_NSRU 


