รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
-----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา
ความคุ้นเคย
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรธ์ นิกษ์ ศิริโวหาร
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ศศิธร
จันทมฤก
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด
ขจรภัย
กรรมการ
๖. อาจารย์ไชย
มีหนองหว้า
กรรมการ
๗. นางสาวฉวีวรรณ
ศิละวรรณโณ
กรรมการ
๘. นางสาวกัลยทัศน์
พราหมณ์สาราญ กรรมการ
๙. นางนงลักษณ์
สมณะ
กรรมการ
๑๐. นางสาวศิริวรรณ
สุขแซว
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. ว่าที่ร.ต.สรวรรธก์
ไชยาวรรณร.น.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเกรียงไกร

แก้วหลอย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ จษฎา ความคุ้ น เคย ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีการวิเคราะห์ และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จั ด การเรี ย นการสอน ด้ า นการวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการนาความเสี่ยงที่ยังไม่สามารควบคุมหรือจัดการได้สาเร็จมา
ประกอบเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันจัดทา(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโอกาสและผลกระทบ และ
ระดับความเสี่ยง โดย

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ลาดับ

ความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ

โครงการ/
งบประมาณ

ผู้กากับติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๑

ด้านการจัดการเรียนการสอน

- นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กาหนด

๑.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่ออธิบายโครงสร้าง
หลักสูตร กฎ ระเบียบต่างๆ
๒. จัดทาคูม่ ือนักศึกษา
๓. จัดทาคูม่ ืออาจารย์ที่ปรึกษา
๔. จัดบริการหน้าเคาเตอร์เพื่อตอบปัญหา
การจัดการเรียนการสอน
๕. มีการติดตามทวงผลการเรียนเมื่อครบกาหนด
ส่งผลการเรียน

๑. ก่อนเปิดภาค โครงการ
ปฐมนิเทศ
เรียนที่ ๑
นักศึกษาใหม่/
๕๐,๐๐๐ บาท
๒. ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ ๒

๓. หลังจากครบ
กาหนดการ
ส่งผลการเรียน
๑ สัปดาห์

- สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ลาดับ

ความเสี่ยง

สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ

โครงการ/
งบประมาณ

ผู้กากับติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๒

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๑. บทความเผยแพร่
ระดับชาติ/นานาชาติ สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น้อยกว่า สายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๒. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก
ยังมีน้อย ทาให้ได้รับ
งบประมาณวิจัยจากภายนอก
น้อย

สนับสนุนทุนการนาเสนอและเผยแพร่งานวิจัย

ก.ค. ๖๐

๖๗๐,๐๐๐ บาท

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ก.ค. ๖๐

๑๐๐,๐๐๐ บาท

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายวิชาการ-วิจัย
และงบประมาณ ในลักษณะงบประมาณภายนอก
หรือ Matching-Fund
- การให้บริการด้านการวิจัยและองค์กรภายนอก

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ลาดับ

ความเสี่ยง

สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ

โครงการ/
งบประมาณ

ผู้กากับติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ

-

- สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓

ด้านการบริการวิชาการ

- ความสนใจของประชาชนที่
๑. ประสานงานผู้ทรี่ ่วมโครงการล่วงหน้า
ต้องการพัฒนาด้านบริการ
วิชาการน้อย ทาให้กลุ่มเป้าหมาย ๒. จัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของ
ของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตาม กลุ่มเป้าหมาย
แผน

๓๐ ก.ย.
๒๕๖๐

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ลาดับ

ความเสี่ยง

สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กาหนดเสร็จ

โครงการ/
งบประมาณ

-

-

ผู้กากับติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๔

ด้านการบริหารจัดการ

- สภาวะทางเศรษฐกิจทาให้
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดหารายได้ในส่วน
ต่างๆ เช่น
- การจัดหารายได้จากทรัพย์สนิ
- การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ
- การจัดหารายได้จากการวิจัย
- การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดูด
ผู้เรียน

ที่ประชุม เห็นชอบ

- กองนโยบายและ
แผน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ สุขแซว จัดทาร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(นายเกรียงไกร แก้วหลอย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

