
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป   

ณ ห้องประชุมทางไกล (VDO Conference) ในแต่ละพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค   จันทร์ย่อง    รองอธิการบดี  รองประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา   พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
6. นายปรีดา  เกิดสุข   ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
8. นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์  แทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
9. นายกนกพล  เมืองรักษ์  แทน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
10. นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส   แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11. นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
12. นางวรรณี  รัตนประดิษฐ์  แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นางสาวภิสาย ขุนทอง   แทน หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ 
14. นางสาวตรีสุวรรณ  สามทอง  แทน ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
15. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ์  แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เสนอ   สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี   เลขานุการที่ประชุม 
17. นางสาวมัชชรินทร ์  สังข์ไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

  

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส   อธิการบดี   ประธานกรรมการ       ติด
ราชการ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิรักษ์   สงรักษ์  รองอธิการบดี                            ติด
ราชการ 



3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดร    นามเสน  รองอธิการบดี         ติด
ราชการ 
4. รองศาสตราจารย์จารุยา    ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ติด
ราชการ 
5. นายสุจินดา   แซ่ฮ้ัน    ผู้อ านวยการกองกลาง        ติด
ราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางนุจรี    โปฏกรัตน์  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสุนิสา  ปิยะภาโส  หัวหน้างานพัสดุ 
3. นางสาวแสงเดือน ประสงค์จันทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นายธนพัต   ธรรมโชต ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวสุนิสา ทิพย์วารี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาววีรวรรณ อ าภา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวจุฑาทิพย์   แซ่ลิ่ม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8. นางสาวสุชาดา บุญโท   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวอภิชญา   ลิมปนะพิทยาธร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2563 และ
มอบเลขานุการที่ประชุม ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่  4/2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม
ทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง    
  3.1 ผลการติดตามการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพิ่มเติม 2 ปัจจัยเสี่ยง 



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการติดตามเรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย ครั้งที่ 
4/2562 ไดส้รุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมใน 2 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
แผน/
ผล 

ประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

 

ผลการ
ประเมิน โอกาส 

ผล 
กระทบ 

1. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่
สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิงานประจ าปีให้
บรรลเุป้าหมาย 

แผน 4 4 (16) สูงมาก เท่าเดิม 
 ผล 4 4 (16) สูงมาก 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

แผน 3 3 (9) สูง ลดลง 
 ผล 2 2 (4) น้อย 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด กรรมการและเลขานุการ มอบหมายนางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ชี้แจงในรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมใน 2 ปัจจัยเสี่ยง 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุม 
 นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมในการด าเนินการตาม
แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุเป้าหมายสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน มีตัวชี้วัดที่
ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 จากแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ค่าเป้าหมาย 35 
ตัวชี้วัด ซึ่งโอกาสและผลกระทบที่มีอยู่ โอกาส 4 และผลกระทบ 4 ท าให้ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม และ ปัจจัย
เสี่ยงที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดสรุปได้ว่าผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปเป็นตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 94.10 ระดับความเสี่ยงลดลง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด กรรมการและเลขานุการ สรุปรวมรายงานผลจ านวนประเด็นความ
เสี่ยงทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 4 ประเด็น และปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด จ านวน 8 ปัจจัย
เสี่ยง เมื่อด าเนินการบริหารความเสี่ยงแล้ว ผลการประเมินระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง และ
ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี ตั้งข้อสังเกตในปัจจัยเสี่ยงนักศึกษาออก
กลางคันสูง ในภาพรวม 9 % มีสาเหตุมาจากอะไรที่ส่งผลกระทบให้มีความเสี่ยงที่สูง 

นางสาวอุมาภรณ์   กรีโส หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงในกรณีปัจจัย
เสี่ยงนักศึกษาออกกลางคันสูง ข้อมูลทีส่ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเฉพาะนักศึกษาที่พ้นสภาพ
และการลาออกอย่างเป็นทางการแต่ในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจน คือ เกิดจากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนและไม่
รักษาสภาพ ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งไปยังคณะเพ่ือท าการส ารวจและหาสาเหตุที่
เกิดข้ึนต่อไป 



 มติที่ประชุม เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเพ่ิมเติม 2 ปัจจัยเสี่ยง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
           4.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 56/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

 
 



 
 
 



 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



 
4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม ให้น าเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการเข้าประชุมครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานในที่ประชุมก าหนดให้คณะกรรมการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการวิเคราะห์และ
รวบรวมกลั่นกรองจากที่หน่วยงานรายงานผล ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2563 และน าเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 

 

(นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


