
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๔ เมษายน ๑๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
 
ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา   ความคุนเคย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นสิา พักตรวิไล  กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ   ศิริโวหาร  กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.ศศิธร    จันทมฤก  กรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ กรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยละเอียด   ขจรภัย  กรรมการ 
๗. นางนิธิวดี     เจริญสุข  กรรมการ 
๘. นางนงลักษณ   สมณะ  กรรมการ 
๙. นางสาวศิริวรรณ    สุขแซว  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายเกรียงไกร   แกวหลอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม 

๑. อาจารยศิริพร   จิระชัยประสิทธิ  รองประธานกรรมการ 
๒. อาจารยไชย   มีหนองหวา  กรรมการ 
๓. นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ  กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกันตฤทัย คลังพหล 
๒. อาจารยณัฐพงศ วัฒนศิริพงษ  
๓. อาจารยพูนสวัสดิ์ แกวเกียรติสกุล 
๔. วาท่ีเรือตรีสรวรรธก   ไชยาวรรณ   
๕. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม 
๖. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ   
๗. นางสาวสุภัทรา อภิชาต 
๘. นางสาวยุวรรณดา   จตุเทน    
๙. นางสาวเนตรชนก   สุขสุแพทยพล 
๑๐. นางสาวณัฐนันท สุดใด 
๑๑. นางสาวเนตรศรินทร พิมพจันทร 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 



 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย ประธานในท่ีประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ โดยดําเนินการตามวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ระดับมหาวิทยาลัย 

ครั้ง ๔/๒๕๖๐ 
 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 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 ซ่ึงมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบางสวนหรือรอเก็บขอมูล  ดังนี้ 

ปจจัยเส่ียง ระดับความเส่ียง 
-จํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพไมเปนไปตามเปา   เทาเดิม 
-บัณฑิตระดับปริญญาตรีไมมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ระดับ
ความเสี่ยง เทาเดิม 

เทาเดิม 

-จํานวนอาจารยท่ีสรางสรรคงานวิจัยมีนอย ระดับความเสี่ยง เทาเดิม เทาเดิม 
-จํานวนนักศึกษาคงอยูไมเปนไปตามเปาหมาย ระดับความเสี่ยง เทาเดิม เทาเดิม 
-จํานวนอาจารยวุฒิ ป.เอกยังมีไมครบตามเกณฑ เทาเดิม 
-อาจารยไมไดตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายท่ีกําหนด เทาเดิม 
-ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

เทาเดิม 

-ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สกอ. เปนไปตามเปาหมาย เทาเดิม 
-มหาวิทยาลัยยังไมไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจาก
หนวยงานท่ีจัดอันดับ (UI Green Metric)   

ลดลง 



และมีปจจัยเสี่ยง จํานวน ๑ เรื่อง ยังไมมีการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ไดแก ปจจัย
เสี่ยง O๔ ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไมเปนไปตามเปาหมาย ซ่ึงจะมีการดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย ประธานในท่ีประชุมใหทบทวนกิจกรรมท่ีจัด
เพ่ือลดความเสี่ยง เพ่ือใหไดผลตามเปาหมาย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)  โดยใหดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย ประธานในท่ีประชุมมอบหมายให น.ส.
ศิริวรรณ สุขแซว ดําเนินการติดตามผูรับผิดชอบ และจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันอังคารท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาตอไป   

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 
(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
                                                    
                                                  

    (ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ความคุนเคย) 
ผูรับรองรายงานการประชุม 

 


