
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม  ๑๑๑๔  อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ 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 ๑๔.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (RM๓_NSRU) (เอกสารหมายเลข ๒) ต่อคณบดี ดังนี้ 
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  

๑. จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

๑. เพ่ิมจ านวนรอบ/เปิดรับนักศึกษาให้เร็วขึ้น 
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น การรับในรูปแบบโควตา ให้ทุนการศึกษา 
๓. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ผลงานของหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

สถานการณ์ด าเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  
 ๑. พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
๑. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่ามากที่สุด 
๒. มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมติดป้ายเตือน 

และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาพที่พร้อมใช้ 
สถานการณ์ด าเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 



๒. อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

๑. ตรวจสอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซมตาม
ระยะเวลา 

๒. จัดสรรงบประมาณตามความต้องการห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลองให้
สอดคล้องกับจ านวนผู้ใช้ 

สถานการณ์ด าเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่  
 ๑. คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไปตามการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
๒. ท าแผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและศึกษาต่อปริญญาเอก 

สถานการณ์ด าเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 มติที่ประชุม คณบดีและท่ีประชุมพิจารณา เห็นชอบตามรายงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

ไม่มี 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

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

ณ ห้องประชุม  ๑๑๑๔  อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 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 ได้ตรวจสอบเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ทราบว่าจากการทบทวนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้ทุก
หน่วยงานจัดท 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 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบด้านงบประมาณ ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย 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  
  อาจารย์นั ฐ พันธ์  พูนวิ วัฒน์  รองคณบดีฝ่ ายบริหาร  รายงานสรุปผลการด า เนิน โครงการ /                    
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 านวนนักศึกษาให้ถึง

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

เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจั ดการอุตสาหกรรม สามารถเพ่ิม



จ านวนนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา แต่ในภาพรวมคณะฯ ยังไม่สามารถเพ่ิมจ านวนนักศึกษาได้ตามแผนการรับ
นักศึกษาที่ก าหนดไว้ คณะฯ จะปรับปรุงแนวทางและเร่งการด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

๓. นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง 
ผลของการด าเนินงาน คณะฯ ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อลดจ านวนนักศึกษาตกออกบรรลุตาม

เป้าหมายโดยความร่วมมือและการด าเนินงานที่เป็นระบบของทุกหน่วยงานในคณะฯ ด้านผลการประเมินของนักศึกษา 
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 ได้รับการปรับปรุงแต่ยังไม่มี

ความพร้อมเพียงพอส 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 าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ผลของการด าเนินงาน คณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (คณาจารย์อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 



 

 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(RM3_NSRU) 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม 2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

(รอบ 6 เดือน) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 1 กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 
1. จ านวนนักศึกษา
เข้าน้อยกว่า
แผนการรับ
นักศึกษา 

1. เพิ่มจ านวนรอบ/เปิดรับ
นักศึกษาให้เร็วข้ึน 
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้า
ศึกษา เช่น การรับในรูปแบบ
โควตา ให้ทุนการศึกษา 
3. สร้างจุดเด่น 
ประชาสมัพันธ์ผลงานของ
หลักสตูรให้เป็นท่ีรู้จักมาก
ยิ่งข้ึน 
  

1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีความ
หลากหลาย 
3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา 
4. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
 โครงการประชาสมัพันธ์

หลักสตูรและแสดงผลงาน
เชิงประจักษ์ของคณาจารย์
และนักศึกษา 

 ประชาสมัพันธ์และแนะ
แนวการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

 1. เพิ่มจ านวนรอบและ 
ขยายเวลารับสมัคร
นักศึกษา 
2. ไม่เก็บค่าสมัครเข้า
ศึกษาต่อกรณสีมัครกับ
คณะฯ 
3. จัดการเรียนการสอน 
จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสตูรเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีการจดัการ
อุตสาหกรรม ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
วิศวกรรมศาสตร์ และ 
การออกแบบ 
4. จัดหาทุนทั้งภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดท าซีดี โปสเตอร์ 
แผ่นพับ ประชาสมัพันธ์ 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
รับเข้าน้อย
กว่าแผนการ
รับนักศึกษา 

1. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์และ
กิจกรรมประชาสมัพันธ์
เชิงรุกให้หลากหลายมาก
ขึ้น 
2. ปรับภูมิทัศน์คณะ ให้
สวยงาม เหมาะสม 
3. ก าหนดกิจกรรมที่จะ
เพิ่มจ านวนนักศึกษาให้
ชัดเจน 

ต.ค.58 - ก.ย.59
คณะ/ทุกสาขาวิชา 

 

 

RM3_NSRU 



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม 2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

(รอบ 6 เดือน) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

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

1. จัดสรรพื้นท่ีให้ใช้งาน
คุ้มค่ามากท่ีสุด 
2. มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
3. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มี
การตรวจสอบและ
ด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว
พร้อมติดป้ายเตือน และมี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในสภาพท่ีพร้อมใช้ 

1. ทบทวน ปรับปรุง แผนผัง
พื้นที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
 โครงการปรับปรุงห้อง

ประชุมคณะ 
 โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาภูมิทัศน์ (อาคาร 4 
ย่านมัทรี) 

 โครงการปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะฯ 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ใช้งานอยู่เสมอ ก าหนดรอบการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
3. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและค า
เตือนต่างๆ ในพ้ืนท่ีให้ชัดเจน 
 
 
 
 

 1. อยู่ระหว่างปรับปรุง
พื้นที่การใช้สอย อาคาร 
สถานท่ี ห้องปฏิบัติการ 
และภมูิทัศนใ์ห้เหมาะสม 
 

พื้นที่ใช้สอย 
ห้องปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอ 
 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซมให้
ตรงจุด 
2. ปลูกฝังจิตส านึกใน
การใช้อาคารและ
ห้องปฏิบัติการ 

ต.ค.58 - ก.ย.59
คณะ/รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

 

 

RM3_NSRU 



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม 2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ที่ : 1 บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

(รอบ 6 เดือน) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
2. อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส าหรับ
การเรยีนในรายวิชา
ปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้
งานได้เพื่อบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมตามระยะเวลา 
2. จัดสรรงบประมาณตาม
ความต้องการห้องปฏิบตัิการ 
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองให้สอดคล้องกับ
จ านวนผู้ใช้ 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การใช้งาน บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
 โครงการซ่อมแซม

ครุภณัฑ์การศึกษา 
ส านักงานและจัดซื้อวัสด ุ

2. จัดท าแผนการจดัซื้อ
ครุภณัฑ ์
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์

เพื่อสนับสนุนการเรยีน
การสอนฯ 

 โครงการปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติการสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร ์

 โครงการปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 อยู่ระหว่างปรับปรุง 
จัดซื้อครภุัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส าหรับการ
เรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการ 
 

อุปกรณ์ 
เครื่องมือ 
ส าหรับการ
เรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการไม่
เพียงพอ ช ารุด 
ทรุดโทรม และ
การขาดความ
ตระหนักในการ
ใช้งาน 
 

1. พัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับ
ครุภณัฑ์เพื่อการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปลูกฝังจิตส านึกใน
การรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการ 

ต.ค.58 - ก.ย.59
คณะ/รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
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หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน 
  (.................................................................) 
            อาจารย์นัฐพนัธ์ พนูวิวฒัน์      
                                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ณ วันท่ี 31 เดือน มีนาคม 2559 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5 เพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ : 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู ่

สถานการณ์
ด าเนินงาน 

(รอบ 6 เดือน) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังคงอยู่ 

การปรับปรุงเพ่ือลด
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

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

1.ส่งเสรมิและพัฒนาคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ให้เป็นไปตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการและศึกษา
ต่อปริญญาเอก  

1. จัดท าแผนระยะสั้น-ยาวการ
พัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักให้อาจารย์พัฒนา
คุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สกอ. (TQF) 
 โครงการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

อาจารย์และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่
อาจารย์มืออาชีพ 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ
พัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

จ านวน
อาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 

1. สนับสนุนให้อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการ และ
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ 
2. วางแผนพัฒนา
การศึกษาต่อของอาจารย ์
3. สร้างแรงจูงใจด้านการ
พัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่ง ทางวิชาการ
ให้กับอาจารย ์

ต.ค.58 - ก.ย.59
คณะ/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 
 

           

 

หมายเหตุ : สถานการณ์ด าเนินงาน 
   คือ ด าเนินการแล้ว 
   คือ ไม่ได้ด าเนินการ 
  คือ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ชื่อผู้รายงาน 
  (.................................................................) 
            อาจารย์นัฐพนัธ์ พนูวิวฒัน ์      
                                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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