
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด         ขจรภัย กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา   ค าวชิระพิทักษ์ กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชย                           มีหนองหว้า กรรมการ 
๗. นางสาวฉวีวรรณ                    ศิละวรรณโณ กรรมการ 
๘. นางสาวกัลยทัศน์                    พราหมณ์ส าราญ กรรมการ  
๙. นางนงลักษณ์                        สมณะ กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริวรรณ                    สุขแซว กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. ว่าทีเ่รือตรสีรวรรธก์                  ไชยาวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายเกรียงไกร   แก้วหลอย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   
                ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นางสาวสายพิน ทาทอง 
๒. นางสาววชิราพร สมอทอง 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งท่ีแล้ว 
 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน 
ประธานที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันพิจารณารายงานความก้าวหน้า

ของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้



๑ 
 

รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริการความเสี่ยง 
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (1 สิงหาคม 2559 ถึง 3๑ กรกฎาคม 2560) 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 
โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.1 จดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เพื่ออภิปรายโครงสร้างหลักสูตร กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ได้มีการด าเนินการ
เมื่อ จันทร์ - ศุกร์ 1 สิงหาคม 2559และ เสาร์ - 
อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบยีน 

 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ปีการศึกษา 2558  
นักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร จ านวน 1,786 ราย        
แต่ส าเร็จการศึกษาจริง จ านวน 597 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.43  
ปีการศึกษา 2559  
นักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร จ านวน 3,783 ราย        
แต่ส าเร็จการศึกษาจริง จ านวน 1,321 
ราย 

คิดเป็นร้อยละ 34.91นี้ได ้

  เท่าเดิม 
  ลดลง 

 

 

1.2 จดัท าคู่มือนักศึกษา อยู่ในช่วงการท าด าเนินการจดัท าคู่มือนักศึกษา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหสัวชิาเรียนจากรหัสวิชา
เดิมเป็นรหสัวิชาใหม ่

1.3 จดัท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มีการด าเนินการจดัท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและได้
เผยแพรไ่ว้บนเว็บไซต์ของส านักส่งเสรมิวิชาการ  และ
งานทะเบียน  
www.http://acad.vru.ac.th/about_acad/ index.php 

1.4 จดับริการหน้าเคาน์เตอร์เพื่อ
ตอบปัญหาการจัดการเรยีนการสอน 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนได้มีการจดัให้บริการ
ตอบค าถามแก่นักศึกษาและผู้มาตดิต่อทุกวัน 



๒ 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

1.5 มีการตดิตามทวงผลการเรยีน
เมื่อครบก าหนดส่งผลการเรยีน 

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มีการจัดท าบันทึก
ข้อความติดตามผลการเรียนนักศกึษา เพื่อให้อาจารย์
ส่งผลการเรียนให้นักศึกษาได้ส าเรจ็การศึกษาตาม
หลักสตูร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยท่ีสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย ท าให้ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกน้อย 

โครงการจดัประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

- แสวงหาความร่วมมือเครือข่าย
วิชาการ-วิจัย     และงบประมาณ ใน
ลักษณะงบประมาณภายนอก หรอื 
Matching-Fund 

 

 

 

 
 

1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจดัประชุมวิชาการกับ
เครือข่าย เช่น  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ อปท. จ.สระแก้ว 42 แห่ง 
/มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา       
-มีการด าเนินงานโดยจดักิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยร่วมกับองค์กรภายนอก (สสส) ปี 
2559-2562 โดยจัดประชุมไปแล้ว จ านวน  4  ครั้ง 
 -ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก (สสส) เท่ากับ  
8,500,000. บาท 
- แหล่งทุนภายนอกของคณะ  23,010,452  บาท 
ดังนี ้
คณะวิทย์ (สวทช) 14,233,000 บาท 
- คณะเกษตร (สวก) 4,927,452  บาท 
- คณะมนุษยฯ์  2,950,000 
-วช.มุ่งเป้า  300,000 บาท 
-ทุนจากส านักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   
600,000  บาท  

ผู้รับผิดชอบ  

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ก าหนดเสร็จ 
31 ก.ค. 60 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามที่ก าหนด 
 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ในปีการศึกษา 2558 โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกบัองค์กร
ภายนอก มีจ านวน 4 โครงการ  
ปีงบประมาณ 2559  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณ
วิจัยจากภายนอก  
จ านวนเงิน  10,750,435.28  บาท 
(ตามรายงานสภาฯ) 
 

 เท่าเดิม 

 ลดลง 

 

 



๓ 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

- การให้บริการดา้นการวิจัยและ
องค์กรภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 .มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภฏั (มรภ.)และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ง  40 แหง่ๆ และเป็นโครงการ
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 /เครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ร่วมกัน 5 
ราชภัฏ /เครือข่ายราชภัฏร่วมกับ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
2.1 ก าลังจะด าเนินการจัดประชุมร่วมกันในวันที่ 27-
28 ก.พ.60 และ  23-24 มี.ค. 2560 
 2.2 ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส). โดยด าเนินการจัดประชุมร่วมกันในวันที่  28-
29  มิ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลง
กรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.3 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 
26  มิถุนายน 2560    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี  จันทบุรี 
2.4 ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว) และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อ
วันท่ี 19-20 ก.ค. 2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร  
3.โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและ
งานวิจัยของคณะ 

ในปีการศึกษา 2558 โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกบัองค์กร
ภายนอก มีจ านวน 7 โครงการ  
ปีงบประมาณ 2560  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับงบประมาณ
วิจัยจากภายนอก  
จ านวนเงิน  31,510,452 บาท (ตาม
รายงานสภาฯ) 



๔ 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ 

(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุน จ านวน 
570,000 บาท จากโครงการ การพัฒนาผลติภณัฑ์
ของชุมชน (ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก
ชีวภาพ) โดย  ผศ.ดร.นิสา  พักตรว์ิไล 
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดร้ับทุน 
จ านวน 2,500,000 บาท จากโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์  โดย อ.ดร.ดรุณศักดิ์   ตตยิะลาภะ 
3.3 โครงการวิจยั ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไดร้ับ
ทุน จ านวน 410,000 บาท  โดย อาจารย์ ดร.ดรุณ
ศักดิ์  ตติยะลาภะ 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะตา่งๆ มีการ
ให้บริการให้บริการวิจัยต่อองค์กรภายนอก  
4.1 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ได้รับงบประมาณ 1,295,000 บาท 
4.2. การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของการ
ด าเนินเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 4,827,200 บาท แบ่งเป็น 2 
จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสระบุรี จ านวน 3,099,200 บาท 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,728,000 บาท 

4.3 การส ารวจความพึงพอใจ ของผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกยีรต ิ

                                                                  



๕ 
 

 
การจัดการความเสี่ยง 

(1) 
โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1. ความสนใจของประชาชนที่ต้องการพัฒนาด้านบริการวิชาการน้อย ท าให้กลุ่มเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน 
1. จัดกิจกรรมใหต้รงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 
2. ประสานงานผู้ทีร่่วมโครงการ
ล่วงหน้า 

 

1. ส านักส่งเสริมการเรยีนรู้และบริการ
วิชาการ มีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายภายใน
มหาวิทยาลยั, รอบมหาวิทยาลัย, จังหวัด
สระแก้ว    
ด าเนินการส ารวจฯ   
ครั้งท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2559  ชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย  ได้แก่  ชุมชนวัดธรรม
นาวา   ชุมชนวัดพืชนิมิตร  ชุมชนวัด
คุณหญิงส้มจีน  ชุมชนไผ่เขียว และชุมชน
พระอินทร์ราชา 
ครั้งท่ี 2  เดือนมิถุนายน 2559 
 - จังหวัดปทุมธาน ีได้แก่ ชุมชน    
   คลองหลวง  ชุมชนลาดหลุมแกว้  
   ชุมชนสามโคก  ชุมชนล าลูกกา  
   ชุมชนธัญบุรี และชุมชนหนองเสือ 
- จังหวัดสระแก้ว ได้แก ่ชุมชนโคกสูง    
  ชุมชนตาพระยา  ชุมชนเขาฉกรรจ์   
  ชุมชนวัฒนานคร  ชุมชนวังสมบูรณ์   
  ชุมชนบ้านแก้ง และชุมชนคลองหาด2. 
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ

ผู้รับผิดชอบ  
- ส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 

ก าหนดเสร็จ 

31 ก.ค. 2560 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
ในปีงบประมาณ 2559  
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ก าหนด
จ านวนกลุ่มเปา้หมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 867 คน    มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
785 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.54ของกลุ่มเป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ 2560  
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได ้
ก าหนดจ านวนกลุม่เป้าหมายไว้ในกิจกรรม/โครงการ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 526 คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 629 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 เท่าเดิม 
 ลดลง 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
วิชาการ มีการประสานงานผู้ที่เข้าร่วม
โครงการล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน 
ประสานงานล่วงหน้า 
โดยการโทรศัพท์ตดิต่อผู้น าชุมชน และลง
พื้นที่พบผู้น าชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
1. สภาวะทางเศรษฐกิจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1. มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดหา
รายได้ในส่วนต่างๆ เช่น  
    - การจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สิน  
    - การจัดหารายได้จากการ
บริการวิชาการ 
    - การจัดหารายได้จากการ
วิจัย 
    - การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูรในการดึงดูดผู้เรยีน 
 
 
 
 
 

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. การจัดหารายได้จากทรัพย์สิน  
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
1.1โครงการบริหารจัดการศูนย์อาหาร 
1.2 โครงการบริหารจัดการน้ าดื่มราช
พฤกษ์  
1.3 โครงการบริหารจัดการศูนยฟ์ิตเนส 
1.4 โครงการการบริหารจดัการศนูย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค ์
1.5 โครงการบริหารจัดการศูนยฝ์กึ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6 โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ 
1.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิตอล 
1.8 โครงการบริหารจัดการร้านคา้
สวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคูน)  

ผู้รับผิดชอบ  
- กองนโยบายและ
แผนก าหนดเสร็จ 

ก าหนดเสร็จ 
31 ก.ค. 60 

 ยังไม่ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ด าเนินการแล้วล่าช้ากว่าก าหนด 
 ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ประมาณ
การรายไดไ้ว้เท่ากับ 434,171,300 บาท รายรับจริง 
จ านวน 354,211,478 บาท คดิเป็นร้อยละรายได้จริงต่อ
การประมาณการ ร้อยละ  81.58  
โดยแยกเป็น 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายไดไ้ว้
เท่ากับ 299,171,300 บาท รายไดร้ับจริง 
285,930,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 
10,000,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 5,761,824 บาท คิด
เป็นร้อยละ 57.62 

   เท่าเดมิ 
   ลดลง 
 

 

- 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
1.9 โครงการบริหารจัดการหอพัก
นักศึกษา 
1.10 โครงการบรหิารจดัการหอพัก
บุคลากร 
1.11 โครงการบรหิารจดัการร้านพิซซ่า 
1.12 โครงการบรหิารจดัการรายได้สิทธิ
ประโยชน ์
1.13 โครงการเปดิอบรมหลักสูตรจาก
ภายนอก เช่น โครงการอบรมหลักสูตร 
กฎหมายปกครอง การปฏิบตัิราชการ1 
แบ่งเป็น 5 รุ่น 
1.14 โครงการพัฒนาศัยกภาพบคุคลของ
กรมไฟฟ้า 
2. การจัดหารายได้จากการบริการ
วิชาการ  
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
2.1 โครงการอบรมทฤษฎผีู้ขอใบขับข่ี 
2.2 จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนของ
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
2.3 โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
TOEIC 
3. การจัดหารายได้จากการวจิัย  
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) 
3.1 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไวเ้ท่ากับ 
50,000,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 9,412,282 บาท คิด
เป็นร้อยละ 18.82 
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไวเ้ท่ากับ 
75,000,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 53,107,332 บาท คิด
เป็นร้อยละ 70.81 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ประมาณ
การรายไดไ้ว้เท่ากับ 389,201,205 บาท รายรับจริง 
จ านวน 381,291,194 บาท คดิเป็นร้อยละรายได้จริงต่อ
การประมาณการ ร้อยละ  97.97   
โดยแยกเป็น 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายไดไ้ว้
เท่ากับ 296,410,205 บาท รายไดร้ับจริง 
303,109,009 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.88 
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 
10,000,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 4,580,604 บาท คิด
เป็นร้อยละ 45.81 
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไวเ้ท่ากับ 
15,000,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 9,554,915 บาท คิด
เป็นร้อยละ 63.70 
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไวเ้ท่ากับ 
67,800,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 64,046,666 บาท คิด
เป็นร้อยละ 94.46 
    จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายได้
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 
27,079,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.10 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
3.2 โครงการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธาน ี
3.3 โครงการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสระบุร ี
3.4 โครงการ “วิจัยการจัดท าแผน
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
ด าเนินการปิด 8 สาขา ไดแ้ก่ คณะครุ
ศาสตร์ 1 สาขา , คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2 สาขา , คณะวิทยาการ
จัดการ 1 สาขา , คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1 สาขา , วิทยาลัย
นวัตกรรม 3 สาขา และด าเนินการ
ปรับปรุง 3 สาขา ได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 สาขา , 
คณะวิทยาการจัดการ 1 สาขา , คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 สาขา 
พร้อมท้ังพัฒนาใหม่ 3 สาขา ได้แก่  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัไดป้ระมาณ
การรายไดไ้ว้เท่ากับ 390,539,850 บาท รายรับจริง 
จ านวน 384,718,496 บาท คดิเป็นร้อยละรายได้จริงต่อ
การประมาณการ ร้อยละ  98.51 
โดยแยกเป็น 
1. รายได้จากการจัดการศึกษา ประมาณการรายไดไ้ว้
เท่ากับ 278,898,850 บาท รายไดร้ับจริง 
298,372,083   บาท คิดเป็นรอ้ยละ 106.95 
2. รายได้การวิจัย ประมาณการรายไดไ้ว้เท่ากับ 
10,000,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 10,820,916 บาท คิด
เป็นร้อยละ 100 และงบจากโครงการ สสส. 2 งวด เป็น
จ านวนเงิน 4,629,750 บาท 
3. รายได้บริการวิชาการ ประมาณการรายได้ไวเ้ท่ากับ 
15,000,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 11,152,887 บาท คิด
เป็นร้อยละ 74.35 
4. รายได้สิทธิประโยชน์ ประมาณการรายได้ไวเ้ท่ากับ 
86,550,000 บาท รายไดร้ับจรงิ 63,372,413 บาท คิด
เป็นร้อยละ 73.22 
5. รายรับโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 
11,966,620 บาท(ภาคปกติ) 2,261,170 บาท(ภาค
พิเศษ) 
 (ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กันยายน 2560) 
 
(อยู่ระหว่างด าเนินการแล้วเสร็จสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (1  ตุลาคม 2559 –   31 กันยายน 2560) 
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การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สาขา 
และวิทยาลัยนวัตกรรม 1 สาขา  
 
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. โครงการบริหารจัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 
  1.1โครงการบริหารจดัการศูนยอ์าหาร 
  1.2 โครงการบรหิารจดัการน้ าดืม่ราช
พฤกษ์  
  1.3 โครงการบรหิารจดัการศูนยฟ์ิตเนส 
  1.4 โครงการการบริหารจัดการศูนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค ์
  1.5 โครงการบรหิารจดัการศูนยฝ์ึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
  1.6 โครงการบรหิารจดัการศูนยห์นังสือ 
  1.7 โครงการบรหิารจดัการศูนยเ์รียนรู้
การผลิตและสิ่งพิมพ์ดิจิตอล 
  1.8 โครงการบรหิารจดัการร้านค้า
สวัสดิการหอพักนักศึกษา (ต้นคูน)  
 1.9 โครงการบริหารจดัการหอพัก
นักศึกษา 
 1.10 โครงการบริหารจัดการหอพัก
บุคลากร 
1.11 โครงการบรหิารจดัการรายได้จาก
สินทรัพย ์



๑๐ 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
2. การจัดหารายได้จากการบริการ
วิชาการ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 
2.1 โครงการอบรมทฤษฎผีู้ขอใบขับข่ี 
2.2 จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนของ
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
2.3 ประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน 
2.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร(สนง.ประกันสังคมจ.ปทุมธานี) 
2.5 โครงการอบรมภาษาไทยส าหรับ
ชาวต่างชาติ 
2.6 โครงการอบรม 4.0 มรภ.สุรนิทร์ 2 
รุ่น 
2.7 โครงการอบรม 4.0 มรภ.อุดรธานี 2 
รุ่น 
2.8 โครงการ นบม. มรภ.สรุินทร์ 
2.9 โครงการบริการวิชาการการละเล่น
พื้นบ้านผสมผสานกับละครดนตร ี
3. การจัดหารายได้จากการวจิัย (1 ต.ค. 
59 – 30 ก.ย. 60) 
3.1  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (1 ต.ค. 
59 – 30 ก.ย. 60) 
3.2  โครงการ “วิจัยการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์” 



๑๑ 
 

การจัดการความเสี่ยง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความเสี่ยง 

(5) 

แนวทาง 
การปรับปรุง 

(6) 
3.3 โครงการ “จ้างท่ีปรึกษาส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 
3.4 โครงการ สสส. โครงการวิจัยและ
พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็น
เมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 
4. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในการ
ดึงดูดผู้เรียน (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 
60) 
4.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive learning) 
มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการให้คณะ/
วิทยาลัย/ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็น
การพัฒนา ปรับปรุงหลักสตูรเน้น
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2558 มีหลักสูตรเปิดสอนทัง้สิ้น 
23 หลักสตูร 63 สาขา และมีการเปิด
ศูนย์เรียนนอกท่ีตั้ง 3 สาขา 

ทีสรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       1. โครงการที่คัดเลือกทั้ง 4 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ มีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จทุกกิจกรรม  
       2. ผลการด าเนินงาน พบว่าโครงการในแต่ละประเด็นงานมีระดับความเสี่ยงลดลงทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงเมื่อเริ่มด าเนินการ 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว จัดท ารายงานความก้าวหน้า   

ของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

  (นายเกรียงไกร   แก้วหลอย) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
  

(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 


