รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุม สสร. ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสงเสริมการเรียนรู
ผูมาประชุม
๑. ผูชว ยศาสตราจารยเจษฎา
๒. อาจารยศิริพร
๓. อาจารย ดร.ศศิธร
๔. นางสาวศิริวรรณ
๕. นายเกรียงไกร

ความคุนเคย
จิระชัยประสิทธิ
จันทมฤก
สุขแซว
แกวหลอย

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา
๔. ผูชวยศาสตราจารยละเอียด
๕. อาจารยไชย
๖. นางสาวฉวีวรรณ
๗. นางนิธิวดี
๘. นางนงลักษณ

พักตรวิไล
ศิริโวหาร
คําวชิระพิทักษ
ขจรภัย
มีหนองหวา
ศิละวรรณโณ
เจริญสุข
สมณะ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยคชินทร
๒. อาจารยณัฐพงศ
๓. อาจารยจิราภรณ
๔. อาจารยกนกนาฏ
๕. นางรัชนีกร
๖. นางสาวสุภัทรา
๗. นางสาวศรัญญา
๘. วาที่เรือตรีสรวรรธก
๙. นางสาวสุวิมล
๑๐. นางรัชฏาพร

โกกนุทาภรณ
วัฒนศิริพงษ
ทองทวี
พรหมนคร
พลเยี่ยม
อภิชาติ
มณีวรรณ
ไชยาวรรณ
พิชัยกมล
ยอดศรี

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานในที่ประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยดําเนินการตามวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้ง ๑/๒๕๖๑
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
นางสาวศิริวรรณ สุขแซว กรรมการและเลขานุการ นําเสนอรายงานความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ –
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) สรุปผลมาจากการติดตามความกาวหนาตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(RM-๔) โดยมีปจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จํานวน ๑๐ เรื่อง จําแนกผลการดําเนินงานและระดับ
ความเสี่ยง ดังนี้
๑. ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา ระดับความเสี่ยงหมดไป จํานวน ๑
เรื่อง ไดแก ปจจัยเสี่ยงเรื่อง จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพไมเปนไปตามเปา
๒. ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา ระดับความเสี่ยงลดลง จํานวน ๒ เรื่อง
ไดแก ปจจัยเสี่ยงเรื่อง อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายที่กําหนด และมหาวิทยาลัยยังไมไดรับ
การจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหนวยงานที่จัดอันดับ (UI Green Metric)
๓. ยังอยูระหวางดําเนินการ ระดับความเสี่ยงลดลง จํานวน ๑ เรื่อง ไดแก ปจจัยเสี่ยง
เรื่อง บัณฑิตระดับปริญญาตรีไมมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
๔. ยังอยูระหวางดําเนินการ ระดับความเสี่ยงเทาเดิม จํานวน ๖ เรื่อง ไดแก ปจจัย
เสี่ยงเรื่อง จํานวนอาจารยและนักวิจัยสรางสรรคผลงานวิจัยมีนอย, ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามเปาหมาย, จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไปตาม
เปาหมาย, จํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอก ยังมีไมครบตามเกณฑ, ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรไม
เปนไปตามเปาหมาย และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. เปนไปตามเปาหมาย

คณะกรรมการมีขอเสนอแนะดังนี้
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหเพิ่มเติมขอมูลการรายงานกิจกรรมที่ทําใหวิจัยเพิ่มขึ้น คิด
เปนรอยละเทาไหรของจํานวนอาจารยทั้งหมด เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลปที่ผานมาวาความเสี่ยงลดลง
หรือไม เพิ่มเติมขอมูลจํานวนอาจารยทําวิจัย อาจารยที่ไดรับทุนและมีผลงานทางวิชาการและตีพิมพเผยแพร
เพิ่มขึ้นกอนที่จะรายงานให กบ. ทราบ
๒. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไปตาม
เปาหมาย คาเปาหมาย ๑๒,๐๐๐ คน ยังไมรูผลงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการที่ ๓ การเตรียมความพรอมของ
นักศึกษากอนเขาเรียน ใหปรับเรื่องการรายงานเพราะคณะยังไมจัดโครงการการเตรียมความพรอมเนื่องจากยัง
ไมเปดเรียนจึงควรตัดที่รายงานไวกอนเพราะนําของปงบประมาณ ๒๕๖๐ มารายงาน ใหปรับระยะเวลาการ
ดํา เนิ น งาน เป น สิ งหาคม-กั น ยายน ๒๕๖๑ ใหมีการรายงาน ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมเปดภาค
การศึกษา และใหสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานตัวเลขจํานวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
๓. ประเด็ น ความเสี่ ย งเรื่ อ ง จํ า นวนอาจารย วุ ฒิ ป.เอก ยั ง มี ไ ม ค รบตามเกณฑ นั้ น
โครงการ ๒ ทุนสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ใหงานพัฒนาบุคลากร รายงานจํานวนทุน ปงบประมาณ
๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ใหไปจํานวนกี่ทุน และจํานวนทุนการศึกษาที่ยังอยูในอายุสัญญาจํานวนกี่ทุน
๔. ประเด็นความเสี่ยงเรื่อง ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรไมเปนไป
ตามเปาหมาย จะสํารวจในเดือนกรกฎาคมนั้นใหมีการสํารวจเรื่องความสุขไปดวยพรอมกัน สํารวจ ๒ ตอน คือ
๑) ระดับความผูกพัน ๒) ดัชนีความสุข โดยใหมีการรายงานในรอบ ๑๒ เดือน
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ มอบหมายให นางสาวศิ ริ ว รรณ สุ ข แซว ดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ผูรับผิดชอบ รวบรวม และจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๑ รอบ ๙ เดื อ น (๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑) เสนอต อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย ประธานในที่ประชุมแจงในที่ประชุมดังนี้
๕.๑ ใหทุกหนวยงานจัดเตรียมขอมูลตางๆ ของหนวยงานที่รับผิดชอบโดยดูจาก KPI ของ
แผนปฏิบัติการประจําปหนวยงาน นํามาเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงรวมกัน เนื่องจากปที่ผานมามีปญหาในการ
วิเคราะหความเสี่ยงไมไดดูเชิงปริมาณ มีการวิเคราะหโดยใชความรูสึกเปนสวนใหญแลวคิดวานั้นคือความเสี่ยง
ฉะนั้นในปตถัดไปหากความเสี่ยงที่ยังไมลดลงใหนํามาวิเคราะหวาใชความเสี่ยงหรือไม ถาไมใชก็อาจไมมีการ
ดําเนินการตอ ถาใชความเสี่ยงก็จะมีการดําเนินการตอไป ยกตัวอยางเชน จํานวนนักศึกษาที่ลดลง อาจจะไมใช
ความเสี่ยงที่นําไปจัดการลดความเสี่ยง อาจจะมองวาความเสี่ยงนี้ควรจะเลิกดําเนินการหรือไม เรื่องนี้อาจเปน
ปญหาของเราแต ไม ใช ความเสี่ ย งที่เ ราต องไปจัดการเพราะเปน ไปตามเทรนของจํานวนประชากร ดังนั้น
นอกจากการวิเคราะหความเสี่ยงจากการที่เราดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายแลว เราควรวิเคราะหความ
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยแวดลอมภายนอกที่มากระทบแลวจะจัดการอยางไร มิติหนึ่งคือ ถาตอบเกณฑประกัน
คุณภาพแลวจบ แตอีกมุมมองมองวาถาจบตรงนี้แลวมหาวิทยาลัย ไมสามารถใชป ระโยชนจากการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงควรมองใหครบในมิติอื่นดวย เชน มิติเรื่องของรายได รายจาย

ของมหาวิทยาลัย มิติจากปจจัยแวดลอมอื่นที่เขามากระทบ ประธานในที่ประชุมระบุรายละเอียดขอมูลของ
หนวยงานซึ่งอาจจะเพิ่มเติมมาจาก KPI ของหนวยงาน ดังนี้
๑) สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียมขอมูล ๑) จํานวนนักศึกษา
ปจจุบันทั้งหมด ๒) จํานวนการคงอยู โดยตองการใหเจาะลึกขอมูลการตกออกมีการตกออกในชวงไหนใหนํา
ขอมูลเปรียบเทียบระหวางปวาป ๑ ไปป ๒ ป ๒ ไปป ๓ เปรียบเทียบใหเห็นวาในแตละชวงปมีการตกออก
เยอะชวงไหนจะไดมีการวิเคราะหใหถูกตองวามีปญหาในกระบวนการไหนหรือเปลา เชน อาจเกิดจากแผนการ
เรียนที่จัดแผนการเรียน GE ในป ๑ ซึ่งไมตรงกับความตองการอาจเปนเพราะนักศึกษาอยากเรียนแบบหนึ่ง
แลวเราไปจัดการเรียนแบบหนึ่งจึงทําใหนักศึกษาการ และ ๓) ขอมูลการสําเร็จการศึกษา
๒) สํานักวิทยบริการ จัดเตรียมขอมูลสถิติจํานวนผูเขาใชงานบริการหองสมุด เพื่อดู
วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม
๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเตรียมขอมูลจํานวนอาจารยทําวิจัย ตัวเลขเงิน ตัวเลข
ผลงานวิจัย เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
๔) ศูนยภาษา จัดเตรียมขอมูลผลการทดสอบของนักศึกษาวานักศึกษาในปจจุบันมี
การทดสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑที่เรากําหนดไวหรือไม และมีตัวเลขแยกยอยไดวาไมผานสวนใหญใน
คณะไหนอยางไรจะไดชัดเจนที่จะนําไปพัฒนาภาษาสําหรับกลุมตางๆ อยางไรไดบาง
กันยายน ๒๕๖๑

๕.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖
ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(นางสาวศิริวรรณ สุขแซว)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย)
ผูรับรองรายงานการประชุม

