
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.ธีรธ์นกิษ์   ศิริโวหาร กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.ศศิธร    จันทมฤก กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา   ค าวชิระพิทักษ์ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด         ขจรภัย กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชย                           มีหนองหว้า กรรมการ 
๗. นางสาวฉวีวรรณ                    ศิละวรรณโณ กรรมการ 
๘. นางสาวกัลยทัศน์                    พราหมณ์ส าราญ 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. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้น เคย ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ มีการวิเคราะห์ และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยมีการน าความเสี่ยงที่ยังไม่สามารควบคุมหรือจัดการได้ส าเร็จมา
ประกอบเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งท่ีแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 



ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
การจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประธานที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันจัดท า(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโอกาสและผลกระทบ และ
ระดับความเสี่ยง โดย 

 
 

 

 



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 

 
 

ล าดับ ความเสี่ยง 
 

 
การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ 

โครงการ/
งบประมาณ 

ผู้ก ากับติดตาม/
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจดัการเรียนการสอน - นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๑.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเ่พื่ออธิบายโครงสร้าง
หลักสตูร กฎ ระเบียบต่างๆ 

๒. จัดท าคูม่ือนักศึกษา 

๓. จัดท าคูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 

๔. จัดบริการหน้าเคาเตอร์เพื่อตอบปัญหา         
การจัดการเรยีนการสอน 

๕. มีการติดตามทวงผลการเรียนเมื่อครบก าหนด
ส่งผลการเรียน 

 

๑. ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ ๑ 

 

๒. ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ ๒ 

 

๓. หลังจากครบ
ก าหนดการ
ส่งผลการเรียน 
๑ สัปดาห ์

 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่/
๕๐,๐๐๐ บาท 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ 
โครงการ/

งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม/

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยท่ีสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ๑. บทความเผยแพร่ 
ระดับชาต/ินานาชาต ิสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น้อยกว่า    สายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สนับสนุนทุนการน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย ก.ค. ๖๐ ๖๗๐,๐๐๐ บาท  - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก
ยังมีน้อย ท าให้ได้รับ
งบประมาณวิจัยจากภายนอก
น้อย 

โครงการจดัประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

- แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายวชิาการ-วิจัย     
และงบประมาณ ในลักษณะงบประมาณภายนอก 
หรือ Matching-Fund 

- การให้บริการดา้นการวิจัยและองค์กรภายนอก 

ก.ค. ๖๐ ๑๐๐,๐๐๐ บาท - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ 
โครงการ/

งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม/

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการวิชาการ - ความสนใจของประชาชนท่ี
ต้องการพัฒนาด้านบริการ
วิชาการน้อย ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
ของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตาม
แผน 

๑. ประสานงานผู้ทีร่่วมโครงการลว่งหน้า 

๒. จัดกิจกรรมใหต้รงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 ๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๐ 

-  - ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุ(ปัจจัย) ของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ก าหนดเสร็จ 
โครงการ/

งบประมาณ 
ผู้ก ากับติดตาม/

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหารจดัการ - สภาวะทางเศรษฐกิจท าให้
มหาวิทยาลยัไดร้ับงบประมาณไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 ๑. มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดหารายได้ในส่วน
ต่างๆ เช่น  

    - การจัดหารายได้จากทรัพย์สนิ  

    - การจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ 

    - การจัดหารายได้จากการวิจัย 

    - การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการดึงดดู
ผู้เรยีน 

- - - กองนโยบายและ
แผน 

 
ที่ประชุม เห็นชอบ 

 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว จัดท าร่างแผนบริหารความ

เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 
 
 

                  (นายเกรียงไกร   แก้วหลอย)  
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 
(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว)  

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

           
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย) 

                                                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


