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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการบรหิารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 3/2563 
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 
 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี     (ประธานในที่ประชุม) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี  
3. นายพิทักษ์  สถิตวรรธนะ   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
5. นายสุจินดา  แซ่ฮ้ัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
6. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง   แทน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7.  นางสาววารุณี  จงกลศรี   แทน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.  นางวรรณี รัตนประดิษฐ์   แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.  นางสาวสโรชา  เรืองกาญจน์   แทน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
10. นางสาวสุนิสา  ทิพย์วารี   แทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
11. นางสาวณัฐกานต์   คงเมฆา   แทน ประธานโครงการจัดตั้งส านักการจัดการนวัตกรรมฯ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ   สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี   เลขานุการที่ประชุม 
13. นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

  

ผู้ที่ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1. ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส   อธิการบดี      
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี    
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี    
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดี 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง    รองอธิการบดี   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์   พัฒนมณี  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
8. นายปรีดา   เกิดสุข    ผู้อ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกชธินันท์  ทองค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางณัฐสุดา นิลโกสีย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
3. นางสาววีรวรรณ  อ าภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาววิจิตรา  ช่วยแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นายชาติชาย   ช่างแก้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี  รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3/2563 และมอบ
เลขานุการที่ประชุม ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

-ไม่มี- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ด าเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมทางไกล (VDO Conference) ในแต่ละพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด าเนินการ
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีการก าหนดประเด็นความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง พร้อมก าหนดแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง  
และก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  
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 จากแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการก ากับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางมาตรการควบคุมความเสี่ยง พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลง จ านวน 2 
ประเด็น และระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผน/
ผล 

ประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

 

ผลการ
ประเมิน โอกาส ผล 

กระทบ 

ด้านการจัดการศึกษา 
1.  นักศึกษาออกระหว่ างปี
การศึกษา 

1. การย้ายสถานศึกษา 
2. ปัญหาครอบครัวและขาดทุนทรัพย์
ในการศึกษาต่อ 

แผน 3 3 9 (สูง) 

เท่าเดิม 

ผล 3 3 9 (สูง) 

2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่
เป็นไปตามแผนรับ 

1. หลักสูตรไมต่อบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีมาสมัครเข้า
เรียนระดับมหาวิทยาลัยมีแนวโนม้
ลดลงตามอัตราการเกิดที่ลดลง 
3. การประชาสมัพันธ์ในเชิงรุกยังไม่
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 
 

แผน 3 2 
6 

(ปานกลาง) 

เท่าเดิม 

ผล 
3 2 6 

(ปานกลาง) 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. จ านวนรายได้จากการบริการ
วิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. หน่วยงานไม่มีแผนงานหลักสูตร/
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
3. กฎระเบียบในการท างานมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน 

แผน 3 3 9 (สูง) 

เท่าเดิม 

ผล 3 3 9 (สูง) 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 3  ไ ม่
สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุค่า
เป้าหมาย 

1. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการไมส่ามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 

แผน 

4 4 16 
สูงมาก 

ลดลง 
1 1 1 

น้อย 

2. การเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลน้อย 

1. สื่อการเรียนรู้ดิจิทลัไม่ครอบคลุม
ศาสตร์การสอน 
2. การประชาสมัพันธ์ไมต่่อเนื่อง 

แผน 4 5 20  
สูงมาก 

ลดลง 
ผล 1 1 1 

น้อย 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

4/6 
 

 ในการนี้ งานประกันคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายในการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง จากผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงเพ่ือโปรด
ทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 
 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะให้ปรับแก้ข้อความ ในผลการประเมินความเสี่ยงที่ระบุว่า ‘เท่าเดิม’ 
เสนอแนะให้เขียนว่า ‘ไม่เปลี่ยนแปลง’  

 2. การสรุปผลการประเมินความเสี่ยงในสิ้นปีงบประมาณ กรณีที่ระดับความเสี่ยงยังคงเดิมไม่
เปลี่ยนแปลงก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านรายงานสรุปผลถึงสาเหตุที่ความเสี่ยงไม่ลดลงเพ่ือที่น าไป
วิเคราะห์ และหามาตรการการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป 

 มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านน าข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมไปปรับใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  งานประกันคุณภาพได้จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน โดยมีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 

 
พันธกิจ ความเสี่ยง 

1. ด้านจัดการศึกษา 1. นักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับ 
3. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบเกณฑ์มาตรฐานสกอ./วิชาชีพ 

2. ด้านการวิจัย 1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติมีน้อย 

3. ด้านการบริการวิชาการ 1. จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. ด้านการท านุศิลปวัฒนธรรม 1. จ านวนนวัตกรรมที่น าไป พัฒนาวิสาหกิจมีน้อย 

2. นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีน้อย 
5. ด้านการบริการจัดการองค์กร 1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.

2564 ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
2. ระบบสืบค้นทรัพยากรไม่เอ้ืออ านวยกับผู้ใช้งาน 
3. เอกสารประกอบส าหรับการจัดซื้อมีหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 
4. มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 ในการนี้ งานประกันคุณภาพจึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยง พิจารณา
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
 1. ความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษา ประเด็นความเสี่ยงข้อที่ 1. นักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา นาย
พิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงถึงการเพ่ิมแนวทางมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง คือ การรายงานผลนักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษาในทุกภาคการศึกษาให้แก่ที่ประชุม
ผู้บริหารทราบ เพ่ือหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องในการลดจ านวนนักศึกษาที่ออกระหว่างปีการศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม  ตั้งขอสังเกตถึงปัญหา
นักศึกษาออกกลางคันสาเหตุใดคือปัญหาหลักที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคันในปัจจุบัน และนายพิทักษ์ สถิต
วรรธนะผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชี้แจงถึงสาเหตุที่ส าคัญคือ ปัญหาหลักที่ท าให้
นักศึกษาออกกลางคันคือเรื่องรูปแบบการเรียน และบรรยากาศการเรียนที่ไม่เอ้ือต่อนักศึกษา เช่น การรับน้อง 
การปรับตัวไม่ทันในการเรียนระดับปริญญาตรี และบรรยากาศการเรียนไม่เอ้ือต่อนักศึกษา ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส าคัญที่จะท าให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงได้ซึ่งจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้เป็น
รูปธรรมต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม เน้นย้ าส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนด าเนินการเรื่องการจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีส่วนส าคัญในการดูแลนักศึกษาให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว 

 2. ที่ประชุมพิจารณายกเลิกประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษา ข้อที่ 3. การบริหารหลักสูตรไม่
เป็นไปตามกรอบเกณฑ์มาตรฐานสกอ./วิชาชีพ เนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหลักสูตรมี
การด าเนินการคงอยู่แล้วคลอบคลุมทุกมาตรการ 

 3. ที่ประชุมพิจารณาความเสี่ยงด้านการท านุศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นความเสี่ยงข้อที่ 1. จ านวน
นวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจมีน้อย เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงเดิมจาก จ านวน
นวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจ 9 นวัตกรรม ให้อยู่ในรูปแบบร้อยละเพ่ือให้เหมาะสมต่อการประเมินผล และ
ปรับแนวทางและมาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงโดยมอบเลขานุการแจ้งส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
ด าเนินการแก้ไขต่อไป และพิจารณายกเลิกประเด็นความเสี่ยงในข้อที่ 2. นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีน้อย  

 4. ที่ประชุมพิจารณายกเลิกประเด็นความเสี่ยงด้านด้านการบริการจัดการองค์กร ข้อที่ 1. ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 ไม่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมาย  
เนื่องจาก เป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลงจากปีงบประมาณ 2563  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมให้ ผู้รับผิดชอบกอง
นโยบายและแผนน าประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเข้าสู่การด าเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
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 5. ที่ประชุมพิจารณาเสนอแนะให้ปรับตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง ด้านการบริการจัดการองค์กร ข้อที่ 2.
ระบบสืบค้นทรัพยากรไม่เอ้ืออ านวยกับผู้ใช้งาน ตัวชี้วัดความพึงพอใจในระบบสืบค้นทรัพยากร ควรปรับ
เปลี่ยนเป็นตัวชี้วัดการประเมินการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ และควรเพ่ิมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สัญญาณหรือความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จ าเป็นต้องแก้ปัญหาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม มอบส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม และเพ่ิมแนวทางมาตรการในการด าเนินการต่อไป 

 6. ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริการจัดการองค์กร ข้อที่ 3. เอกสารประกอบส าหรับการจัดซื้อมี
หลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน นางวรรณี รัตนประดิษฐ์ ผู้เข้าร่วมประชุม แทน ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งในที่
ประชุมปรับแก้ข้อความ “เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างมีหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน” ปรับเป็น “การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด” 

 7. ที่ประชุมพิจารณา มอบกองกลาง และส านักงานวิทยาเขต เป็นผู้รับผิดชอบ ประเด็นความเสี่ยงด้าน
การบริการจัดการองค์กร ข้อที่ 4. มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมพร้อมทั้ง
จัดท าหนังสือเวียนให้คณะกรรมการฯสอบทานและน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารในล าดับต่อไป 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
              -ไม่มี- 
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


