รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๑๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร
ผูมาประชุม
๑. ผูชว ยศาสตราจารยเจษฎา
๒. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.นิสา
๓. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ธีรธ นิกษ
๔. อาจารย ดร.ศศิธร
๕. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.มนัญญา
๖. ผูชว ยศาสตราจารยละเอียด
๗. นางนิธิวดี
๘. นางนงลักษณ
๙. นางสาวศิริวรรณ
๑๐. นายเกรียงไกร

ความคุนเคย
พักตรวิไล
ศิริโวหาร
จันทมฤก
คําวชิระพิทักษ
ขจรภัย
เจริญสุข
สมณะ
สุขแซว
แกวหลอย

ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยศิริพร
๒. อาจารยไชย
๓. นางสาวฉวีวรรณ

จิระชัยประสิทธิ
มีหนองหวา
ศิละวรรณโณ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกันตฤทัย
๒. อาจารยณัฐพงศ
๓. อาจารยพูนสวัสดิ์
๔. วาที่เรือตรีสรวรรธก
๕. นางสาวรัชนีกร
๖. นางสาวศรัญญา
๗. นางสาวสุภัทรา
๘. นางสาวยุวรรณดา
๙. นางสาวเนตรชนก
๑๐. นางสาวณัฐนันท
๑๑. นางสาวเนตรศรินทร

คลังพหล
วัฒนศิริพงษ
แกวเกียรติสกุล
ไชยาวรรณ
พลเยี่ยม
มณีวรรณ
อภิชาต
จตุเทน
สุขสุแพทยพล
สุดใด
พิมพจันทร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานในที่ประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยดําเนินการตามวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้ง ๔/๒๕๖๐
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว กรรมการและเลขานุการ นําเสนอรายงานความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) สรุปผลมาจากการติดตามความกาวหนาตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(RM-๔) โดยมีปจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน ๑๐ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙
เรื่อง ซึ่งมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบางสวนหรือรอเก็บขอมูล ดังนี้
ปจจัยเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
-จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพไมเปนไปตามเปา
เทาเดิม
-บัณฑิตระดับปริญญาตรีไมมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ระดับ
เทาเดิม
ความเสี่ยง เทาเดิม
-จํานวนอาจารยที่สรางสรรคงานวิจัยมีนอย ระดับความเสี่ยง เทาเดิม
เทาเดิม
-จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไปตามเปาหมาย ระดับความเสี่ยง เทาเดิม
เทาเดิม
-จํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอกยังมีไมครบตามเกณฑ
เทาเดิม
-อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายที่กําหนด
เทาเดิม
-ผลการประเมิ น ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต อ องค ก รไม เ ป น ไปตาม
เทาเดิม
เปาหมาย
-ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. เปนไปตามเปาหมาย
เทาเดิม
-มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม ไ ด รั บ การจั ด อั น ดั บ เป น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วจาก
ลดลง
หนวยงานที่จัดอันดับ (UI Green Metric)

และมีปจจัยเสี่ยง จํานวน ๑ เรื่อง ยังไมมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ไดแก ปจจัย
เสี่ยง O๔ ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งจะมีการดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานในที่ประชุมใหทบทวนกิจกรรมที่จัด
เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อใหไดผลตามเปาหมาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดื อ น (๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๑) โดยใหดํ า เนิน การตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานในที่ประชุมมอบหมายให น.ส.
ศิริวรรณ สุขแซว ดําเนินการติดตามผูรับผิดชอบ และจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาตอไป
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย)
ผูรับรองรายงานการประชุม

