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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง    รองอธิการบดี    (ประธานในที่ประชุม) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี      
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์   พัฒนมณี รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
7. นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
8.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
10. นางดาวดล   จันทรประทิน   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
11. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
12. นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นายมาโนช  ข าเจริญ   ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14. นางสาวสุดคนึง   ณ ระนอง   แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
15.  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส   แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
16.  นายอภิชาติ  คัญทะชา   แทน ผู้อ านวยการส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
17.  นางณัฐสุดา นิลโกสีย์   แทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ   สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี   เลขานุการที่ประชุม 
19. นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

  

ผู้ที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส   อธิการบดี      
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี    
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี    
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกชธินันท์  ทองค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวณัฐกานต์   คงเมฆา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
3. นางสาววีรวรรณ  อ าภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวกวิตา  แก้วพุ่มช่วง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นายชาติชาย   ช่างแก้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2564 และมอบ
เลขานุการที่ประชุม ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

-ไม่มี- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ด าเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

 นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม แจ้งในที่ประชุม
ทราบเนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าว งานประกันคุณภาพได้ด าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมการประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯได้มี
การตรวจสอบ และตอบรับการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

         - ไม่มี - 
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 ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย รอบ 9  เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้วิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้มีการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็นความเสี่ยง จ านวน 9 ประเด็น นั้น 

 จากแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการก ากับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางมาตรการควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9  
เดือน พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 4 ประเด็น ระดับความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง จ านวน 4 ประเด็น 
และระดับความเสี่ยงสูงข้ึน จ านวน 1 ประเด็น ดังนี้ 

 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผน/
ผล 

ประ เมิ นความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
 

ผลการประเมิน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ด้านการจัดการศึกษา 
1 .  นั ก ศึ ก ษ า ออก ร ะหว่ า ง ปี
การศึกษา 

1. การย้ายสถานศึกษา 
2. ปัญหาครอบครัวและขาดทุนทรัพย์
ในการศึกษาต่อ 
3. นักศึกษาปรับตัวไม่ทันและได้รบัแรง
กดดันในระหว่างเรียน 

แผน 3 3 
9  

(สูง) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 3 3 
9  

(สูง) 

2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่
เป็นไปตามแผนรับ 

1. หลักสูตรไมต่อบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 
2.การประชาสมัพันธ์ในเชิงรุกยังไม่
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

แผน 3 2 
6 

(ปานกลาง) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 
3 2 6 

(ปานกลาง) 
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ด้านการวิจัย 
1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติมีน้อย 

1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
2. ผลงานวิจัยยังไม่ไดม้าตรฐาน
เพียงพอส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
 
 

แผน 4 4 
16 

(สูงมาก) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 4 4 
16 

(สูงมาก) 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. จ านวนรายได้จากการบริการ
วิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1.  การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร /
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. หน่วยงานไม่มีแผนงานหลักสูตร/
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
3. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมีน้อย 

แผน 3 3 
9 

(สงู) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 3 3 
9 

(สูง) 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.  จ านวนนวัตกรรมที่ น า ไป
พัฒนาวิสาหกิจมีน้อย 

1. ไมส่ามารถสร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสรมิวิสาหกิจตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

แผน 3 3 9 (สูง) 

ลดลง 

ผล 1 2 
2 

(ต่ า) 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1.การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(wifi) ยังไม่เพียงพอ 

1. พื้นที่การบริการไม่ครอบคลุม 
 แผน 4 5 20  

(สูงมาก) 

ลดลง 

ผล 3 1 3 
(ปานกลาง) 

2. ความเร็วของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (wifi) มีน้อย 
 

แผน 3 3 
9  

(สูง) 

ผล 
 

1 1 1 
(น้อย) 

2. ระบบสืบค้นทรัพยากรการ
เรียนรู้ไม่เอื้ออ านวยกับผู้ใช้งาน 

1. การสืบค้นทรัพยากรการเรียนรูไ้ม่
เอื้ออ านวยกับผู้ใช้งาน แผน 3 5 15 

(สูง) 
ลดลง 

ผล 
 

4 1 4 
(ปานกลาง) 
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3. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

1. คณะ/หน่วยงาน ไม่เข้าใจขั้นตอน
วิธีปฏิบัติในการจดัซื้อจัดจา้ง 

2. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจดัซื้อ
จัดจ้าง 
(มาตรการป้องกันการทุจรติ ITA) 
 

แผน 
3 4 12 

(สูง) 

ลดลง 

ผล 1 2 
2 

(น้อย) 

4. มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

1. นักศึกษาและบุคลากรยังขาด 
การป้องกันและความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

แผน 3 3 9  
(สูง) 

สูงขึ้น 
ผล 3 5 15 

(สูงมาก) 
 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรพิจารณา 
 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    1. ด้านการจัดการศึกษา  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม ตั้งขอสังเกตถึงปัญหา
นักศึกษาออกกลางคันที่ไม่ทราบสาเหตุ ในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งในรอบ 9 เดือนมีผลการประเมินความเสี่ยง
ไม่เปลี่ยนแปลง และคงท่ีไปจนถึงรอบสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งอาจจะต้องหามาตรการเพ่ือท าให้ความเสี่ยงลดลงใน
ปีงบประมาณถัดไป และเน้นย้ าในเรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาอย่างเคร่งครัด 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมโดย
มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดประเด็นมาตรการเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้  

   1. มีกระบวนการที่จะก ากับติดตามในเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาในเชิงรุก 
   2. มีมาตรการในการติดตามจ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันโดยไม่ทราบสาเหตุ  

  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับทราบ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯเพื่อน ามาก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนักศึกษาออกกลางคันต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณถัดไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในประเด็น
ความเสี่ยง ข้อที่ 2 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับ ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง
มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดประเด็นมาตรการเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้  

    1. เพ่ิมมาตรการในการแนะแนวระบบออนไลน์บนสื่อโซเชียลมากข้ึน 

   2. ควรการเพ่ิมประเด็นวิธีการในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและแรงจูงใจในการเข้ามาเรียนในหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 
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  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับทราบ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพ่ือน ามาก าหนดมาตรการเพ่ือลดความจ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไป
ตามแผนรับต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป 

      2. ด้านการวิจัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในประเด็นการ
รายงานผลของสถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูลผลงานวิจัยควรท าข้อมูลในรูปแบบเปอร์เซ็นเปรียบเทียบผลงาน
งานวิจัยต่อบุคลากร และเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมาซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ 

  นางสาวสุดคนึง   ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รับทราบข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการฯ เพ่ือน ามาแก้ไขและปรับปรุงการรายงานข้อมูลในรูปแบบเปอร์เซ็นเปรียบเทียบกันเพ่ือง่ายต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  3. ด้านการบริการวิชาการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด าเนินการ ดังนี้  

  1. การน าเสนอควรมีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังและข้อมูลที่แจกแจงเป็นราย
หน่วยงานให้ชัดเจน 

   2. ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จัดโครงการให้ชัดเจนมากข้ึน 

     4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในประเด็น
ความเสี่ยงจ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจมีน้อยซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงที่ลดลง ใน
ปีงบประมาณถัดไปหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจปรับเปลี่ยนเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบผลของนวัตกรรมน าไป
พัฒนาวิสาหกิจ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลที่ได้ต่อเนื่องจากการใช้นวัตกรรมได้ 

      5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม ตั้งข้อสังเกตในประเด็น
ความเสี่ยงที่ 4 มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การก าหนดโอกาสและผลกระทบใน
รูปแบบที่กว้างเกินไป ในปีงบประมาณถัดไปควรปรับรูปแบบให้การก าหนดโอกาสและผลกระทบใหม่โดยเน้น
การครอบคลุมการติดเชื้อภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงที่สูงเกินไปเกินกว่าที่จะควบคุมได้ 

  นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการกองกลาง รับทราบและปรับปรุงการประเมินโอกาสและผลกระทบใน
ปีงบประมาณถัดไปเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ควบคุมได้และเห็นผลการด าเนินการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย รอบ 9  เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในกระบวนการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณถัดไปเพิ่มเติม ได้แก่ 
 1. การก าหนดจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงควรมีการจัดท าให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 2. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงก าหนดให้มีการรายงานผลในรอบ 6 เดือน 
และรอบ 9 เดือน พร้อมทั้งน าผลการรายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือทราบและใช้ในการบริหารจัดการต่อไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


