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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 2/2564 
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง    รองอธิการบดี    (ประธานในที่ประชุม) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี      
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม  รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช    
7. นายสถาพร  ขุนเพชร   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
8. นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
9.  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
11. นางดาวดล   จันทรประทิน   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
12. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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. นางสาววรุณี  จงกลศรี   แทน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ   สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี   เลขานุการที่ประชุม 
19. นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 
20. นางสาวกวิตา  แก้วพุ่มช่วง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

  

ผู้ที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส   อธิการบดี      
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โกสินทร์   พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณัฐสุดา นิลโกสีย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวกชธินันท์  ทองค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวณัฐกานต์  คงเมฆา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
4. นางสาววีรวรรณ  อ าภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นายชาติชาย   ช่างแก้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2564 และมอบ
เลขานุการที่ประชุม ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
    - ไม่มี- 
 
เรื่องท่ีเลขานุการให้ที่ประชุมทราบ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด เลขานุการที่ประชุม แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ซ่ึงได้รับข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายในเห็นควรมีการเพ่ิมดัชนีความเสี่ยงหลัก (KRI) เข้า
ไปในแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นดัชนีที่ชี้วัดล่วงหน้าหากเกิดความเสี่ยงขึ้นท าให้สามารถ
แก้ปัญหาหรือแจ้งเตือนความเสี่ยงที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามก าหนดได ้

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ด าเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด เลขานุการที่ประชุม แจ้งในที่ประชุมทราบเนื่องจากรายงานการ
ประชุมดังกล่าว งานประกันคุณภาพได้ด าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วม
การประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯได้มีการตรวจสอบ และตอบรับ
การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

         - ไม่มี - 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   4.1 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีค าสั่งที่  56/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรายชื่อคณะกรรมการฯที่เป็นปัจจุบัน  

  ในการนี้จึงขอให้คณะกรรมการฯพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้ 
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 มติที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม เสนอแนะให้
เพ่ิมรายชื่อผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตตรัง เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ ในค าสั่งดังกล่าวด้วย 

 
 4.2 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย รอบ 12  เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้มีการด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็นความเสี่ยง จ านวน 9 ประเด็น นั้น 
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 จากแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการก ากับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางมาตรการควบคุมความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12  
เดือน พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 5 ประเด็น ระดับความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง จ านวน 3 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 ออ ก ร ะ ห ว่ า ง ปี
การศึกษา 

1. การย้ายสถานศึกษา 
2. ปัญหาครอบครัวและขาดทุนทรัพย์
ในการศึกษาต่อ 
3. นักศึกษาปรับตัวไม่ทันและไดร้บัแรง
กดดันในระหว่างเรียน 

แผน 3 3 
9  

(สูง) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 3 3 
9  

(สูง) 

2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่
เป็นไปตามแผนรับ 

1. หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 
2.การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกยังไม่
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 

แผน 3 2 
6 

(ปานกลาง) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ผล 
3 2 6 

(ปานกลาง) 

ด้านการวิจัย 
1. จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดที่
ไ ด้ รั บก า ร ตี พิ ม พ์ เ ผยแพ ร่ ใน
วารสารวิ ช าการระ ดับชา ติ /
นานาชาติมีน้อย 

1. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
2. ผลงานวิจัยยังไม่ได้มาตรฐาน
เพียงพอส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
 

แผน 4 4 
16 

(สูงมาก) 
ลดลง 

ผล 1 4 
4 

(สูง) 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. จ านวนรายได้จากการบริการ
วิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1. การประชาสมัพันธ์หลักสูตร/
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. หน่วยงานไม่มีแผนงานหลักสูตร/
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได ้
3. เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมีน้อย 

แผน 3 3 
9 

(สูง) 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

แผน/
ผล 

ประ เมิ นความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
 

ผลการประเมิน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 .  จ านวนนวัตกรรมที่ น า ไป
พัฒนาวิสาหกิจมีน้อย 

1. ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสรมิวิสาหกิจตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

แผน 3 3 9 (สูง) 

ลดลง 

ผล 1 2 
2 

(น้อย) 

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 
 

3 1 3 
(ปานกลาง) 

3. การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 

1. คณะ/หน่วยงาน ไม่เข้าใจข้ันตอน
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) 

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
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 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    1. ด้านการจัดการศึกษา  

  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งรายงานที่
ประชุมส าหรับประเด็นนักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา รายงานผลระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน มีผลการ
ด าเนินงานเช่นเดียวกับรายงานผลระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ไม่เปลี่ยนแปลง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในที่ประชุม  
จากการประชุมครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการได้พิจารณาให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม เนื่องจากระดับความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง และการย้ายออกของนักศึกษา 
มีผลกระทบต่องบประมาณรายรับที่ต้องด าเนินการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม ตั้งข้ อสังเกตถึงปัญหาการ
ย้ายสถานศึกษาที่อยู่ในระหว่างด าเนินการศึกษาข้อมูลและข้อบังคับซึ่งขณะนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งรายงานที่
ประชุมส าหรับประเด็นย้ายสถานศึกษา ในส่วนด้านการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ทางส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ก าลังศึกษาหาข้อมูลเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ด้านวิธีการและแนวทาง ส่วนการ
ปรับปรุงข้อบังคับการศึกษาอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการซึ่งเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการความเสี่ยง ใน 
กรณีท่ีพิจารณาโอกาสอยู่ในระดับ 1 ผลกระทบอยู่ในระดับ 4 เมื่อประเมินความเสี่ยงยังอยู่ในระดับความเสี่ยง
สูง จะมีมาตรการความเสี่ยงให้ลดผลกระทบได้หรือไม่  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่าผลการพิจารณา
ประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง หรือน้อย มาตรการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการนั้น ขึ้นอยู่กับ
การยอมรับได้ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยหากยังอยู่ในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้
จ าเป็นต้องหามาตรการความเสี่ยงเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม ตั้งข้อสังเกตถึงทุนการศึกษา
ที่ให้กับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 39 แหล่งทุนนั้น เป็นข้อมูลในปัจจุบันหรือมีความถูกต้อง
หรือไม ่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี แจ้งรายงานที่ประชุม เรื่องทุนการศึกษาจากโรงแรม
สงขลาเมอร์เมด มีการด าเนินการติดต่อเพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหรือไม่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบว่า ทุนการศึกษาโรงแรมสงขลาเมอร์เมด ไม่ปรากฏในการตรวจสอบข้อมูล 39 แหล่งทุน 

  นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งรายงานที่ประชุมว่า ไม่ได้รับข้อมูล
ทุนการศึกษาโรงแรมสงขลาเมอร์เมด 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม  ขอเสนอให้ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยสรุปจ านวนแหล่งทุน 
จ านวนทุนที่มอบให้กับนักศึกษา และจ านวนยอดเงินทั้งหมด  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุมมอบกองพัฒนานักศึกษา
รวบรวมข้อมูลให้ครบทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

  นางดาวดล จันทรประทิน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รับทราบและรวบรวมข้อมูลน าส่งส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือรายงานผลในประเด็นความเสี่ยงนักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษาต่อไป 

  นางสาวอุมาภรณ์  กรีโส หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งรายงานที่
ประชุมส าหรับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับ รายงานผลระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน 
เช่นเดียวกับรายงานผลระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ไม่เปลี่ยนแปลง 

  2. ด้านการวิจัย 

 นางสาวสุดคนึง   ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งรายงานที่ประชุมส าหรับ
จ านวนผลงานวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติมีน้อย  ผลการ
ด าเนินงานในรอบ 12 เดือน เป็นเช่นเดียวกับรายงานผลระดับความเสี่ยง รอบ 9 เดือน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณในการวิจัยเพ่ิมขึ้นแต่
การตีพิมพ์ลดลงได้อย่างไร 

นางสาวสุดคนึง   ณ ระนอง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งรายงานที่ประชุมงบประมาณ
ในการวิจัยเพ่ิมขึ้นแต่การตีพิมพ์ลดลง โดยส่วนใหญ่งานตีพิมพ์จะเป็น proceeding การตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการในวารสารก็จะลดน้อยลง โดยขณะนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพยายามผลักดันให้นักวิจัยได้ตีพิมพ์
บทความทางวิชาการลงในวารสารให้มากข้ึน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาการได้งบประมาณ
การด าเนินงานการถ่ายทอดการตีพิมพ์วารสาร และสามารถน ามาเขียนบทความทางวิชาการได้กี่ผลงาน ซึ่งต้องมี
การวางแผนให้อยู่ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการมากข้ึน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น รองอธิการบดี มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาไปด าเนินการ
ต่อไปในปีงบประมาณ 2565 

 3. ด้านการบริการวิชาการ 

 นางสาวณัฐกานต์  คงเมฆา  บุคลากรส านักการจัดการนวัตกรรมฯ แจ้งรายงานที่ประชุมส าหรับประเด็น
จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งโอกาสและผลกระทบเท่าเดิม ไม่
เปลี่ยนแปลง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม ตั้งข้ อสังเกตถึงข้อมูล
รายละเอียดหน่วยงานระดับคณะเกี่ยวกับโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เลขานุการที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด าเนินการ เพ่ิมข้อมูลรายละเอียด
การด าเนินการประกอบการพิจารณา ดังนี้  

  1. จ านวนเงินที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

   2. แยกข้อมูลเป็นรายคณะ/จ านวนโครงการ/จ านวนงบประมาณ 

     4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  นายอภิชาติ  คัญทะชา บุคลากรส านักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบใน
ประเด็นความเสี่ยงจ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจมีน้อย ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงที่ลดลงต่อจาก
รอบ 9 เดือน จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจเพ่ิมข้ึน มีจ านวนผลงานทั้งหมด 33 ผลงาน    จ านวน      20    ผลงาน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะในประเด็น
ความเสี่ยงจ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจมีน้อยซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงที่ลดลง ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

      5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

  นายกนกพล เมืองรักษ์ บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบประเด็น
ความเสี่ยงการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi) ยังไม่เพียงพอ รายงานผลระดับความเสี่ยงรอบ 12 เดือน โดย
มีมาตรการการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล จุดบริการที่ไม่ครอบคลุม ได้ปรับปรุงความแรงของสัญญาณให้
ท างานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งได้รับงบประมาณมาแล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
เนื่องจากการน าเข้าอุปกรณ์เก่ียวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม  มีข้อเสนอแนะในประเด็น
ความเสี่ยงการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi) ยังไม่เพียงพอ ให้น าเสนอข้อมูลให้ถูกต้อง 

  นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์  ผู้อ านวยการกองคลัง รายงานผลประเด็นความเสี่ยงการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด ได้มีก าหนดมาตรการ 3 มาตรการ และผลการด าเนินการคือ
ความเสี่ยงลดลง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม ตั้งข้อสังเกตในประเด็นความ
เสี่ยง มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
โดย ระบุ วันที่ 30 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม  มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อมูลตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้ถูกต้อง  

 4.3 พิจารณา (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 มติที่ประชุม  คณะกรรมการให้ยกวาระ พิจารณา (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้าที่ประชุมคณะกรรการฯรอบถัดไป ในวัน
พุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี-  
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวกวิตา แก้วพุ่มช่วง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


