รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด
ขจรภัย
กรรมการ
๕. นางสาวกัลยทัศน์
พราหมณ์สาราญ กรรมการ
๖. นางนงลักษณ์
สมณะ
กรรมการ
๗. นางสาวศิริวรรณ
สุขแซว
กรรมการและเลขานุการ
๘. ว่าที่ร.ต.สรวรรธก์
ไชยาวรรณร.น.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายเกรียงไกร
แก้วหลอย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
๒. อาจารย์ไชย
มีหนองหว้า
๓. นางสาวฉวีวรรณ
ศิละวรรณโณ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ
๒. นายปริญญา
๓. นายศรัณย์
๔. นางสาวกรรณิกา
๕. นางสาวสายพิน
๖. นางสาววชิราพร
๗. นางสาวนุชนภา

วงษ์ใหญ่
หงส์ทอง
เล้าประเสริฐ
สร้อยสาโรง
ทาทอง
สมอทอง
ทางไธสง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่แล้ว
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
ประธานที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยง
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560)
การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1. นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพือ่
อภิปรายโครงสร้างหลักสูตร กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ
1.2 จัดทาคู่มือนักศึกษา

1.3 จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้มีการ
ดาเนินการเมื่อ จันทร์ - ศุกร์ 1 สิงหาคม 2559
และ เสาร์ - อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559
อยู่ในช่วงการทาดาเนินการจัดทาคู่มือนักศึกษา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเรียนจากรหัส
วิชาเดิมเป็นรหัสวิชาใหม่
มีการดาเนินการจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
www.http://acad.vru.ac.th/about_acad/
index.php

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
(3)

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์
(4)

ผู้รับผิดชอบ
 ยังไม่ดาเนินการ
- สานักส่งเสริมวิชาการ  อยู่ระหว่างดาเนินการ
และงานทะเบียน
 ดาเนินการแล้วล่าช้ากว่ากาหนด

ผลกระทบต่อ
แนวทาง
ระดับความเสี่ยง การปรับปรุง
(5)
(6)

 เท่าเดิม
 ลดลง
 หมดไป

 ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
ปีการศึกษา 2558
นักศึกษาจะต้องสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร จานวน 1,786 ราย
แต่สาเร็จการศึกษาจริง จานวน 597 ราย
คิดเป็นร้อยละ 59.94
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)

1.4 จัดบริการหน้าเคาน์เตอร์เพื่อตอบ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการจัด
ให้บริการตอบคาถามแก่นักศึกษาและผูม้ าติดต่อทุก
วัน

1.5 มีการติดตามทวงผลการเรียนเมื่อ
ครบกาหนดส่งผลการเรียน

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทา
บันทึกข้อความติดตามผลการเรียนนักศึกษา
เพื่อให้อาจารย์ส่งผลการเรียนให้นกั ศึกษาได้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
(3)

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์
(4)

ผลกระทบต่อ
แนวทาง
ระดับความเสี่ยง การปรับปรุง
(5)
(6)

ปีการศึกษา 2559 ยังไม่สามารถรู้ข้อมูล
ผู้สาเร็จการในปีการศึกษานีไ้ ด้

ชื่อผู้รายงาน …………………………………………
( อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/กาหนด
การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม
จัดการความเสี่ยง
เสร็จ
วัตถุประสงค์
(2)
(3)
(4)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1. บทความเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้อยกว่า สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลกระทบต่อระดับ
ความเสี่ยง
(5)

- สนับสนุนทุนการนาเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 1. มีการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย
จากงบประมาณกองทุน
สนับสนุนการวิจัย โดย
แยกเป็น

 เท่าเดิม
 ลดลง
 หมดไป

-สนับสนุนการตีพิมพ์
บทความโดย กองทุน
วิจัย
วิธีการสนับสนุนคือ
-สถาบันวิจัยในนาม
มหาวิทยาลัยมีการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการนาเสนอ
และเผยแพร่งานวิจัย
ให้กับผู้ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยผ่าน
คณะกรรมการกองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
กาหนดเสร็จ
ก.ค. 60

 ยังไม่ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วล่าช้ากว่ากาหนด
 ดาเนินการแล้วเสร็จตามกว่ากาหนด

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
1.สนับสนุนการตีพิมพ์
ปีปฏิทิน 2559
มีบทความบทความเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ
แยกเป็นได้ดังนี้
1. สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 157 เรื่อง
2. สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 116 เรื่อง
ปีปฏิทิน 2560 ระยะเวลา (1-31 ม.ค.60)
กองทุนวิจัยสนับสนุนงบประมาณ มีบทความ
บทความเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ แยก
เป็นได้ดังนี้
1. สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน 22 เรื่อง
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)
2.มีวารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ที่อยู่ในฐาน
TCI ปี 2559
3. จัดคลินิกวิจัย : การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ/กาหนด
เสร็จ
(3)

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์
(4)

ผลกระทบต่อระดับ
ความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

2. สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 55 เรื่อง
2.มีวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ในฐาน TCI ปี 2559
2.1 สายมนุษยศาสตร์และสังคม จานวน 22
เรื่อง
2.2 สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 14
เรื่อง
3. จัดคลินิกวิจัย : การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัด
โครงการ “คลินิกวิจัย” ระหว่างวันที่ 30-31
สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นกั วิจัยรุ่นใหม่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยให้คาแนะนาและปรึกษาในการ
เขียนบทความวิจัยโดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 27 คน
เป็นสายสังคม 17 คน และสายวิทยาศาสตร์ 10
คนและดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
2560 ซึ่งอยู่ในระหว่างการส่งแผนไว้ตามแหล่ง
ต่างๆ ในโครงการ “การให้บริการด้านการวิจัย”
(คลินิกวิจัย)
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/กาหนด
การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม
จัดการความเสี่ยง
เสร็จ
วัตถุประสงค์
(2)
(3)
(4)
2. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย ทาให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกน้อย
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
- แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายวิชาการ-วิจัย
และงบประมาณ ในลักษณะงบประมาณ
ภายนอก หรือ Matching-Fund

1.สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีการ จัดประชุม
วิชาการกับเครือข่าย
เช่น สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
อปท. จ.สระแก้ว 42
แห่ง,

2 .มีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(มรภ.)และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง
- การให้บริการด้านการวิจัยและองค์กรภายนอก 40 แห่งๆ และเป็น
โครงการต่อเนื่องเป็นปี
ที่ 2
3.โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือทาง
วิชาการและงานวิจัย
ของคณะ

ผู้รับผิดชอบ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
กาหนดเสร็จ
ก.ค. 60

ผลกระทบต่อระดับ
ความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

 ยังไม่ดาเนินการ
 เท่าเดิม
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ลดลง
 ดาเนินการแล้วล่าช้ากว่ากาหนด
 หมดไป
 ดาเนินการแล้วเสร็จตามกว่ากาหนด
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลาของการจัด
ประชุม 4 ครั้ง ( พ.ย.59 – 31 ม.ค.60)
1.มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับ
องค์กรภายนอก (สสส) ปี 2559-2562 โดยจัด
ประชุมไปแล้ว จานวน 4 ครั้ง
-ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก
เท่ากับ 8,500,000. บาท
2.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสานักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ นการวิ จัย
(มรภ-สกว.)
ร่วมกับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่ง และ
กาลังจะดาเนินการจัดประชุมร่วมกันในวันที่ 2728 ก.พ.60 และ 23-24 มี.ค.60
3. โครงการส่งเสริมให้คณะดาเนินการตามความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย เช่น
3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุน
จานวน 570,000 บาท จากโครงการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน (สานักงานพัฒนา
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)

4. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะต่างๆ มี
การให้บริการให้บริการ
วิจัยต่อองค์กรภายนอก

ผู้รับผิดชอบ/กาหนด
เสร็จ
(3)

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์
(4)

ผลกระทบต่อระดับ
ความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

เศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ) โดย ผศ.ดร.นิสา
พักตร์วิไล
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
ทุน จานวน 2,500,000 บาท จากโครงการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย อ.ดร.ดรุณศักดิ์
ตติยะลาภะ
4. ให้บริการวิจัยต่อองค์กรภายนอก
4.1 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ได้รับงบประมาณ 1,295,000 บาท
4.2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
การดาเนินเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,827,200
บาท แบ่งเป็น 2 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสระบุรี
จานวน 3,099,200 บาท จังหวัดปทุมธานี
จานวน 1,728,000 บาท
4.3 การสารวจความพึงพอใจ ของผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อผู้รายงาน………..…………..…………………………….
( ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์ )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ/ การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
จัดการความเสี่ยง
กาหนดเสร็จ
(4)
(2)
(3)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1. ความสนใจของประชาชนที่ต้องการพัฒนาด้านบริการวิชาการน้อย ทาให้กลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน
1. จัดกิจกรรมให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

1. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ มีการสารวจความต้องการของ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ภายในมหาวิทยาลัย, รอบมหาวิทยาลัย,
จังหวัดสระแก้ว
2. ประสานงานผู้ทรี่ ่วมโครงการ 2. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ มีการประสานงานผู้ที่เข้าร่วม
ล่วงหน้า
โครงการล่วงหน้าเป็นเวลา
30 วัน

ผู้รับผิดชอบ
- สานักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ
กาหนดเสร็จ
30 ก.ย. 2560

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

 ยังไม่ดาเนินการ
 เท่าเดิม
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ลดลง
 ดาเนินการแล้วล่าช้ากว่ากาหนด
 หมดไป
 ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
ในปีงบประมาณ 2559
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้กาหนด
จานวนกลุ่มเป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น
จานวน 867 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จานวน
785 คน คิดเป็นร้อยละ 90.54ของกลุ่มเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2560
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้
กาหนดจานวนกลุม่ เป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 526 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
รวมทั้งสิ้น จานวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 77.76
ของกลุ่มเป้าหมาย
ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ

ชื่อผู้รายงาน....................................
( ผศ.ละเอียด ขจรภัย )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ/
จัดการความเสี่ยง
กาหนดเสร็จ
(2)
(3)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
1. สภาวะทางเศรษฐกิจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
(4)

1. มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดหา 1. การจัดหารายได้จากทรัพย์สิน
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
รายได้ในส่วนต่างๆ เช่น
1.1โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร
- การจัดหารายได้จาก
1.2 โครงการบริหารจัดการน้าดื่มราช
พฤกษ์
ทรัพย์สิน
1.3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส
- การจัดหารายได้จากการ
1.4 โครงการการบริหารจัดการศูนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
บริการวิชาการ
1.5 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝกึ
- การจัดหารายได้จากการ
ประสบการณ์วิชาชีพ
วิจัย
1.6 โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ
1.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
- การพัฒนา/ปรับปรุง
การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
หลักสูตรในการดึงดูดผู้เรียน
1.8 โครงการบริหารจัดการร้านค้า
สวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคูน)
1.9 โครงการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษา
1.10 โครงการบริหารจัดการหอพัก
บุคลากร
1.11 โครงการบริหารจัดการร้านพิซซ่า

 ยังไม่ดาเนินการ
 เท่าเดิม
 อยู่ระหว่างการดาเนินการ
 ลดลง
 ดาเนินการแล้วล่าช้ากว่ากาหนด
 หมดไป
 ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนด
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ประมาณ
การรายได้ไว้เท่ากับ 434,171,300 บาท รายรับจริง
จานวน 354,211,478 บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อ
การประมาณการ ร้อยละ 81.58
โดยแยกเป็น
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 299,171,300 บาท รายได้รับจริง
285,930,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.86
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
10,000,000 บาท รายได้รับจริง 5,761,824 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.33
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
50,000,000 บาท รายได้รับจริง 9,412,282 บาท คิด
เป็นร้อยละ 2.17

ผู้รับผิดชอบ
- กองนโยบายและ
แผนกาหนดเสร็จ
30 กันยายน
2560

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

-
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)
1.12 โครงการบริหารจัดการรายได้สิทธิ
ประโยชน์
1.13 โครงการเปิดอบรมหลักสูตรจาก
ภายนอก เช่น โครงการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครอง การปฏิบตั ิราชการ1
แบ่งเป็น 3 รุ่น
2. การจัดหารายได้จากการบริการ
วิชาการ
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
2.1 โครงการอบรมทฤษฎีผู้ขอใบขับขี่
2.2 จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ
2.3 โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
TOEIC
3. การจัดหารายได้จากการวิจัย
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
3.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
3.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
(3)

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
(4)

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
75,000,000 บาท รายได้รับจริง 53,107,332 บาท คิด
เป็นร้อยละ 12.23
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ประมาณ
การรายได้ไว้เท่ากับ 389,201,205 บาท รายรับจริง
จานวน 381,291,194 บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อ
การประมาณการ ร้อยละ 97.97
โดยแยกเป็น
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 296,410,205 บาท รายได้รับจริง
303,109,009 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.88
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
10,000,000 บาท รายได้รับจริง 4,580,604 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.18
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
15,000,000 บาท รายได้รับจริง 9,554,915 บาท คิด
เป็นร้อยละ 2.45
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
67,800,000 บาท รายได้รับจริง 64,046,666 บาท คิด
เป็นร้อยละ 16.46
จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน
27,079,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.10
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)
3.3 โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี
3.4 โครงการ “วิจัยการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์”
4. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการ
ดึงดูดผู้เรียน (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย.
59)
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มีการเปิด
สอนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร 70 สาขา ในปี
การศึกษา พ.ศ. 2557นี้ มีการ
ดาเนินการปิด 8 สาขา ได้แก่ คณะครุ
ศาสตร์ 1 สาขา , คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2 สาขา , คณะวิทยาการ
จัดการ 1 สาขา , คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1 สาขา , วิทยาลัย
นวัตกรรม 3 สาขา และดาเนินการ
ปรับปรุง 3 สาขา ได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 สาขา ,
คณะวิทยาการจัดการ 1 สาขา , คณะ

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
(3)

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
(4)

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ประมาณ
การรายได้ไว้เท่ากับ 390,539,850 บาท รายรับจริง
จานวน 87,174,856 บาท คิดเป็นร้อยละรายได้จริงต่อ
การประมาณการ ร้อยละ 22.32
โดยแยกเป็น
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายได้ไว้
เท่ากับ 278,898,850 บาท รายได้รับจริง
65,285,505 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.72
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
10,000,000 บาท รายได้รับจริง 3,825,946 บาท คิด
เป็นร้อยละ 098
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
15,000,000 บาท รายได้รับจริง 2,317,210 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.59
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับ
86,550,000 บาท รายได้รับจริง 15,746,644 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.03
5. รายรับโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน
1,796,160 บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560)
(อยู่ระหว่างดาเนินการแล้วเสร็จสิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กันยายน 2560)
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
(3)

การดาเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์
(4)

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 สาขา
พร้อมทั้งพัฒนาใหม่ 3 สาขา ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สาขา
และวิทยาลัยนวัตกรรม 1 สาขา
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. โครงการบริหารจัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
1.1โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร
1.2 โครงการบริหารจัดการน้าดืม่ ราช
พฤกษ์
1.3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส
1.4 โครงการการบริหารจัดการศูนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
1.5 โครงการบริหารจัดการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
1.6 โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ
1.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
1.8 โครงการบริหารจัดการร้านค้า
สวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคูน)
1.9 โครงการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษา
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การจัดการความเสี่ยง
(1)

โครงการ/กิจกรรม
จัดการความเสี่ยง
(2)

ผู้รับผิดชอบ/
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(4)
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ระดับความเสี่ยง
(5)

แนวทาง
การปรับปรุง
(6)

1.10 โครงการบริหารจัดการหอพัก
บุคลากร
1.11 โครงการบริหารจัดการรายได้จาก
สินทรัพย์
2. การจัดหารายได้จากการบริการ
วิชาการ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
2.1 โครงการอบรมทฤษฎีผู้ขอใบขับขี่
2.2 จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ
2.3 ประชุมวิชาการนาเสนอผลงาน
2.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (สนง.ประกันสังคมจ.ปทุมธานี)
2.5 โครงการอบรมภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างชาติ
3. การจัดหารายได้จากการวิจัย (1 ต.ค.
59 – 30 ก.ย. 60)
3.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (1 ต.ค.
59 – 30 ก.ย. 60)
3.2 โครงการ “วิจัยการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์”
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4. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการ
ดึงดูดผู้เรียน (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย.
60)
4.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive learning)
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการให้คณะ/
วิทยาลัย/สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็น
การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเน้น
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ในปีการศึกษา
พ.ศ. 2558 มีหลักสูตรเปิดสอนทัง้ สิ้น
23 หลักสูตร 63 สาขา และมีการเปิด
ศูนย์เรียนนอกที่ตั้ง 3 สาขา

ชื่อผู้รายงาน..................................................
( นางสาววชิราพร สมอทอง )
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ สุขแซว จัดทารายงานความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป และนัดประชุมอีกครั้ง รอบระยะเวลา ๙ เดือน
เพื่อดูว่าความเสี่ยงเชิงปริมาณที่หน่วยงานตั้งไว้มันลดลงจากเดิมหรือไม่ และให้รายงานความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานอีกครั้ง โดยให้อธิบายถึงความเสี่ยงที่ลดลงจากเดิมในเชิงปริมาณให้เห็นภาพชัดเจนในทุกกิจกรรม
ความเสี่ยงที่ดาเนินการไป
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายเกรียงไกร แก้วหลอย)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย)
ผู้รับรองรายงานการประชุม
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